
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2023/4 
 
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 22. 3. 2023 v 18.00 hodin 
v zasedací místnosti oddílu atletiky ve víceúčelové hale v areálu OLYMP CENTRUM 
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Bubeneč, 170 00 
Praha 7. 

Svolání schůzky výboru oddílu: schůzka výboru oddílu byla svolána předsedkyní 
oddílu atletiky, a to pozvánkou ze dne 12. 3. 2023. publikovanou na webových 
stránkách oddílu atletiky. 
 
Schůze výboru oddílu zahájena v 18:10 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
Přítomni: 
 
Matěj Haranta 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
Jindra Linhart 
Lenka Masná 
 
Hosté:  
 
Filip Litavský 
 
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková. 

 

Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 

1. přehled hospodaření,  
2. zhodnocení halové sezóny z pohledu sportovních výsledků a pořádání 

halových závodů,  
3. hostování, přestupy, 
4. úprava smlouvy trenérů přípravky Machalčové a Šantrocha,  
5. revize trenérského zabezpečení přípravky 
6. organizace chodeckých tréninků 
7. různé 

 
 

1. přehled hospodaření 

Jindřich Linhart informoval o příjmech a výdajích v halové sezóně. 



Jednáno o rozpočtových dopadech zastavení řízení o žádosti klubu o 
poskytnutí dotace na základě výzvy Národní sportovní agentury č. 21/2022 
Můj klub 2023 a na základě výzvy č. 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. 
Zastavení řízení (neposkytnutí dotace) zapříčiněno chybou na straně 
pracovníků klubu, kdy žádost nebyla podána požadovaným způsobem 
(datovou schránkou) a takto shledána vadnou a řízení o žádosti bylo 
zastaveno.  

Očekávaný příjem do rozpočtu oddílu atletiky z dotace NSA byl v částce cca 
1,1 milionu korun českých.  

Výbor se shodnul na nutnosti úspor ve výdajích a byly diskutovány různé 
možnosti úpravy návrhu rozpočtu na rok 2023. Členové výboru se shodli, že  
je třeba se intenzivně zabývat hledáním sponzora pro oddíl nebo spolek. 

Pro proběhlé diskusi schváleno následující řešení: Po dobu, než se podaří 
výpadek příjmů nahradit, nebo alespoň snížit, budou přijata tato opatření: 

- snížení odměn ze všech platných dohod o provedení práce o 25 %, a 
to s účinností od 1. 4. 2023, 

- zrušení příspěvku na přípravu,  
- zrušení odměn za medailové umístění na MČR pro letní sezónu 2023, 
- oddíl nebude hradit náklady trenérů na pobyt a stravu na 

soustředěních; tyto náklady nechť trenéři buď rozpočítají mezi 
účastníky soustředění, nebo hradí ze svého; oddíl bude proplácet 
pouze náklady na sportoviště, 

- na příští schůzce výboru oddílu proběhne diskuse o možné změně 
bodného, a to též s ohledem na aktuální informace o změně bodování 
v extralize, v důsledku kterého by náklady na bodné významně 
stouply. 

 
2. zhodnocení halové sezóny z pohledu sportovních výsledků a pořádání 

halových závodů 
Předsedkyně oddílu zhodnotila sportovní výsledky v uplynulé halové sezóně a 
pořádání halových závodů. Výbor vzal zhodnocení na vědomí a konstatoval, 
že v porovnání s minulými lety došlo ke zhoršení sportovních výsledků. V 
důsledku rozhodnutí výboru o pořádání akcí, byly Přebory Prahy ml. a st. 
žactva pořádány PAS. Došlo ke změně místa konání MČR žactva. Předsedkyně 
oddílu to považuje za špatné řešení celé situace a oddíl by se měl vždy snažit s 
PAS a ČAS domluvit. 

3. hostování, přestupy 
Předsedkyně oddílu informovala výbor o dohodě s USK Praha o hostování 
juniorek USK a čtyř juniorek ze Stodůlek (Eliška Adámková-400 m př., 800 m, 
Michala Zobalová-trojskok, dálka, Anna Sellnerová-koule, oštěp, disk, Ažběta 
Tymlová-400m př. v našem družstvu. 
Matěj Haranta referoval o výsledcích jednání o posílení družstva juniorů: Se 
Sportingem Příbram dohodnut přestup Matěje Placatky (dlouhé tretě), 
Sporting přestupní lístky doručí na ČAS příští týden. Z DUKLY Praha přestoupí 
vrhač David Kudlata. Se Spartou Praha dohodnuto reciproční hostování 
Sparťanů Slabého (sprinty) a Kovačiče (vrhy) do našeho juniorského družstva 



oproti dvěma našim závodníkům (závodnicím) do družstva dospělých Sparty 
Praha v I. lize. Sparta akceptuje Rózu Krejčovesovou, nikoliv Markétu 
Bednářovou. Možnosti budou diskutovány následně. Ze Stodůlek dohodnuto 
hostování Mouchy (trojskok, 400 př.) a Kadeřávka (střední tratě). Realizace 
příští týden. Rozjednáno hostování vícebojaře Poděbradského z Aktisu. Závisí 
na tom, zda se Aktisu podaří uskutečnit jeho přestup ze Slavie Praha. Jednání 
s Roztoky, Líbeznicí, Mladou Boleslaví nedopadla dobře. 

4. úprava smlouvy trenérů přípravky Machalčové a Šantrocha 
Předsedkyně oddílu informovala, že jmenovaní mají v letošním roce 
stoprocentní docházku, ale vzhledem k tomu, že jim bylo změněno 
odměňování z paušálního na hodinové, tak i při plné docházce mají nižší 
odměnu, než jakou by měli při paušální smlouvě, s čímž nejsou ztotožněni. 
Diskutovány možnosti se závěrem, že jim bude navržena změna odměňování 
na paušální, jako mají ostatní trenéři přípravky, tedy nyní ve smyslu bodu 1. 
snížená o 25 %. 

5. revize trenérského zabezpečení přípravky 

Diskutováno, že počet trenérů přípravky tréninkové skupiny úterý/čtvrtek 
není přiměřený počtu dětí na tréninku. Naďa Koštovalová zavázána zajistit 
revizi trenérského zabezpečení přípravky. 

6. organizace chodeckých tréninků 

Výbor se dohodl na organizaci tréninků chůze pro kategorii přípravka, ml. 
žactvo a st. žactvo. Trenér M. Fliegl povede tyto tréninky 2 x v měsíci v 
rozsahu 45 minut v kategorii nejstarší přípravky, ml. žactva a st. žactva. S 
trenéry daných kategorií se domluví trenér M. Fliegl na organizaci a plánu TJ 
chůze. 

7. Různé: 

Matěj Haranta tlumočil informaci od funkcionáře ŠAK Novoborská Jiřího 
Kryštofa, že tento klub bude nucen ukončit aktivity v areálu ZŠ Novoborská 
kvůli nedostatku trenérů. V tomto areálu jsou přijatelné tréninkové možnosti 
a množství zájemců o atletiku, neboť do této základní školy chodí 1 300 žáků. 
Výbor má zájem projednat s vedením školy možnost působení v areálu a 
vedení dislokované skupiny přípravky, eventuálně žactva. Výbor pověřil 
Matěje Harantu jednáním s vedením školy. 

 
Skončeno a podepsáno v 19,50 hodin. 
 
Jana Pavlíková 
 


