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Zápis 

 

5. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané ve čtvrtek 

24. června 2021 od 18:30 hodin prezenčně v kanceláři PAS na pražském Strahově  

 
Přítomni:   Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr Šarapatka, Adriana Dvořáková, 

Milan Gála – revizor PAS     

 

Omluven:      Ondřej Šíp,                                                                                                                             

                                                                                                                    

Jednání výboru bylo zahájeno v 18:30 hodin, jednání řídil předseda PAS Petr Šarapatka. Jednání bylo ukončeno ve 21:00 

hodin. 

 

PROGRAM 1. Schváleni programu jednání (Šarapatka)   

 2. Kontrola úkolů ze 4. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.  

 v tomto bodě bude projednáno 10 průběžných úkolů, jež jsou všechny  rozpracovány, a bylo 

by dobré je dnes dořešit.  (Šarapatka) 

 3. vyúčtování grantu hl.m.Praha 2020 – dopis, výběr atd. (dtto 21/01/05 - Dvořáková); 

4. Body k prezentaci PAS formou výjezdních zasedání (Halbich, Šarapatka) 

5. Zprávy manažera, členů výboru a různé:   

zbavení Újezda nad Lesy pořadatelství…… 

tlak na MŠMT na opětovné zařazení sportovních tříd resp. SpS do legislavy MŠMT – podnět 

výboru PAS ke komisi mládeže ČAS; 

Michal Halbich informace z jednání metodické komise ČAS; 

1. Schválení programu 

Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.  

Usnesení č. 21/05/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Kontrola úkolů z 4. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 24. červnu 2021 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 21/05/002                                                                                                                                                             
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Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e                                                                                                                                                  

 1. Zápis ze 4. jednání výboru PAS z 1. června 2021.  

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 24. června 2021. Z dnešní kontroly 

úkolů vyplývá: 

 

21/40/309  Projednání  pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské 

atletické soutěže 2021 

ÚKOL POKROČIL   v roce 2021 bude pražská brožura – vzhledem 

k neustále se měnícím okolnostem jednotlivých organizovaných závodů 

vedena a aktualizována pouze v elektronické formě. STK PAS, potažmo 

manažer PAS s ní bude pracovat jako s ,,živým a neustále se měnícím 

organismem“ a od výboru PAS má úkol každý týden kontrolovat závody 

uvedené v brožuře se závody v kalendáři ČAS a v případě jakýchkoliv 

nesrovnalostí – závody jsou v jednom médiu a v jiném ne-okamžitě 

kontaktovat pořadatele a zajistit zveřejnění správných informací; 

         (Dubský, Šíp) 

 

PODÚKOL I.:    - hospodářka PAS paní Adriana Dvořáková seznámila 
výbor PAS se seznamem klubů, které nemají pro letošní rok – 2021 uhrazené 
poplatky za soutěže MPD družstev: 
 
Radotín, Spartak Praha 4, ASK Slavia Praha, Kotlářka, Stodůlky, Kbely a 
Novoborská 
 
Vzhledem k tomu, že splatnost, snížených poplatků byla do 10.6.21 byla 
hospodářka PAS výborem pověřena znovu apelovat na výše uvedené kluby o 
zaplacení.        (Dvořáková) 
 
PODÚKOL II:  předseda komise STK Ondra Šíp projedná zástupci klubu ASK 
Slavia Praha pořadatelství přeborů Prahy a Adriana Dvořáková společně 
s Lukášem Lebrem připraví podklady pro ,,rozhodčí zaplatí PAS a startovné si 
nechá pořadatel, dle bodu zápisu:“ Usnesení č. 21/40/306  
Výbor PAS s c h v á l i l - 2. Hradit náklady rozhodčích při přebornických 
soutěžích jednotlivců v roce 2021 přímo Pražským atletickým svazem.  na 
naplánové přebory Prahy pro kategorii dospělých a juniorů, jež v termínu 8.-
9.7.2021 uspořádá pořadatel ASK Slavia Praha; 
LUKÁŠ LEBR – ZAJISTIT DOSTATEČNÝ POČET ROZHODČÍCH; Drobné organizační 
problémy pořádajícího klubu;       (Lebr, Šíp, Dvořáková) 
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PODÚKOL III:    Předseda PAS doporučuje ještě v jarní části atletické 
sezony svolat sezaní komise STK PAS a osvětlit jim kroky provedené ke 
zdárnému průběhu sezony. Proč nejdříve družstva a po té teprve jednotlivci po 
MČR, proč ne na podzim, proč na I.kole MPD toto spektrum disciplín + požádat 
členy komise o šíření osvěty v pražském atletickém hnutí – všichni se vyjadřují 
k zanedbatelným detailům – viz. zařazení běhů na 2000m.př. resp. 3000m.př. 
na I.kole MPD, ale unikají jim širší souvislosti – plnění vstupních limitů na MČR 
atd.           (Šíp) 
 

21/01/05  Příprava rozdělení grantu MHMP po určení přesné částky pro pražské  

oddíly/kluby, zvážení externího kooperátora pro grant MHMP 2021 

 

    ÚKOL POKROČIL: k 22.6. 21 byl hospodářkou PAS paní Adrianou  

Dvořákovou rozselán atletickým klubům participujících na grantu hl.m.Prahy 

informační dopis k vyúčtování grantu v následující textaci: 
Vážení,  

letošní rok nebyl zcela standardní co se týče sportování, neustálé omezování a opatření z důvodu pandemie koronaviru Covid-19, nás velmi 

limitovala v atletické činnosti nejen s dětmi a mládeží. 

Nicméně musíme vyúčtovat finanční prostředky hl. m. Prahy za období 1. 7. 2020 až 30. 6. 2021. 

V příloze naleznete návod a formulář vyúčtování. Realizační smlouvu máte. 

Oproti předchozímu roku nedochází k razantním změnám. V realizační smlouvě nejste již limitováni závazným poměrem trenéři a vybavení. Ve 

vyúčtování je nezbytné dodržet pouze minimální náklady na trenéry ve výši 60 %. Náležitosti daňových dokladů a plateb naleznete v návodu 

v příloze. Dejte jen pozor u trenérů, aby doklad o platbách obsahoval i povinné odvody. Smlouvy na tělocvičny, haly musí být v souladu 

s opatřeními vlády, tudíž jen září, říjen, prosinec 2 týdny. Dále si Vás dovolujeme požádat o zaslání fotografií propagace hl. m. Prahy na webu, 

stadionu, dresech, materiálu apod. 

Veškerá pravidla pro vyúčtování vyplývají z podmínek Programu na podporu sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020. 

V případě potřeby konzultace neváhejte kontaktovat Soňu Fáberovou, e-mail: sona.faberova@volny.cz nebo mobil: 606 906 161. 

Svá zpracovaná vyúčtování neodesílejte na MHMP, ale pošlete je ke kontrole na email: sona.faberova@volny.cz do 10. července 2021. 

Odevzdání konečného vyúčtování proběhne v pondělí 26. července 2021 v klubovně pozemního hokeje Slavie Praha v Edenu. 

Všichni jste zkušení realizátoři projektu a proto neočekáváme komplikace i v tomto složitém roce. 

Přesné rozdělení na 2021 bylo zvěřejněno na webových stránkách; 

 

čekáme na odsouhlasení znění smlouvy magistrátem hl.m.Prahy, tyto budou po 

schválení podepsány s realizátory, dle situace……. 

 

21/01/08  Klíčové body filozofie PAS v následujícím volebním období + rozdělení 

kompetencí  PRACOVNÍ BODY NA CELÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

mailto:sona.faberova@volny.cz
mailto:sona.faberova@volny.cz
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DLOUHODOBÝ ÚKOL - Směřovat odkaz na zveřejněný zápis V-PAS formou mailů 

předsedům jednotlivých pražských klubů – rozšíření informačního dosahu PAS. 

                   (Dubský) 

DLOUHODOBÝ ÚKOL - Rozšířit pole působnosti při vyhlášení nejlepších mladých  

družstva, rozhodčí. Legenda - nestor PAS – vymyslet filozofii, formu, ocenění 

průběh odměňování.    (jaro 2022,  Dvořáková, Lebr, Dubský) 

 

ÚKOL POKROČIL - Další upgrade webových stránek PAS – rozšíření o rubriky 

SCM, sekce SCM,  SpS (odkazový vzor viz. příloha SCM ).  

NOVĚ  více atletická tvář stránek – viz. připomínka Adriany Dvořákové 

v minulém zápise, povolit manažerovi vkládat výsledky závodů, atletické 

fotografie. Změnit P.R. stránek – nevstupovat na ně přes design těch starých 

stránek. Výbor PAS konstatoval, že současný vzhled s pražským hradem 

naprosto nepřipomíná stránky sportovního svazu.   (Dubský) 

 

DLOUHODOBÝ ÚKOL - Vyhledávání grantových projektů nejen na hl. m. Praze, 

ale i v jednotlivých městských částech, podrobně na NSA či v dalších 

agenturách.    (dlouhodobý průběžný úkol,  Dubský) 

 

21/01/10.   Písemný návrh na nové sazby odměn pro pořadatele kol MPD a PP 

jednotlivců  v Praze.  

ÚKOL POKROČIL  dodělat návrh na platby za jednotlivá družstva  

        (Dvořáková, Lebr); 

 

21/02/03   Odstoupení z funkcí hospodáře a sekretáře PAS pana Bedřicha Skály  

a s ní spojené úkoly – ustavení nového hospodáře, předání účtu 

     

ÚKOL POKROČIL – informace o interním auditu resp. kontrole financování  

PAS v uplynulých 5 ti letech. Milan Gála - vytvoří tříčlennou pracovní skupinu 

pro interní audit financování PAS; (Gála) 

 

PODÚKOL – dne 8.6.21 nám Městský soud zaslal do datové schránky 

Usnesení o zapsání nového výboru PAS. (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=837551&typ=PLATNY ). 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=837551&typ=PLATNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=837551&typ=PLATNY
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po uplynutí  lhůty 15 dní na odvolání + 30 dní na zapsání do rejtříku, Dojít do 

banky změnit osoby na přímý výběr z účtu PAS;  

(Dvořáková, Šarapatka, Skála) 

 

21/02/06  Klauzuli rozvoje sportu hl. m. Prahy do roku 2032, kde je primárním cílem 

PAS zapojit manažera PAS Petra Dubského do pracovní skupiny této 

organizace. Vyvolat seznamovací schůzku.   (Halbich, Dubský, Šarapatka) 

    ÚKOL POKROČIL manažer PAS oslovil zástupce magistrátu, zatím bez  

odpovědi. Připravit podklady – členská základna, počet klubů, rozpočet a 

společně s předsedou PAS se na magistrátu ohlásit znovu a důrazněji; 

       (Šarapatka, Dubský) 

 

21/04/03  Hospodářka výboru PAS paní Adriana Dvořáková do příští schůze připraví  a  

předem projedná s předsedou podklad ke schválení čtvrtletních odměn 

členů výboru PAS; 

 

    ÚKOL SPLNĚN  výbor odlasoval nové rozložení odměn členů výboru; 

 

4. Body k prezentaci PAS formou výjezdních zasedání  

Usnesení č. 21/05/003                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e      zásady programu výjezdních zasedání (Michal Halbich): 
 

1. obracet se primárně na oddíly, které nemají zastoupení v PAS; 
2. vytvoření scénáře PAS předem, projednat jen stěžejní body;  
3. smysl těchto "výjezdních zasedání" = ukázat práci výboru PAS a výbor představit, ALE i seznámení s fungováním navštíveného oddílu 

a vyslechnutí si návrhů, připomínky jeho členů atp;  
4. jednání kratší, ideálně, zaměřené na aktuální věci, které se mohou týkat i zúčastněného oddílu; 
5.  jasné oddělení "formální" a "neformální" části; 
6. dát hostícímu oddílu předem na vědomí, ať si připraví podněty k výboru, ať se nemusí něco narychlo vymýšlet na místě. 
7. dochvilnost členů výboru, rozptyl si mohou dovolit místní, výbor PAS ne. Pouze omluvy.  
8. průběh jednání – nehrát si z mobilními telefony, když mluví předseda ostatní poslouchají, a ne řeší další problém vzniká chaos a 

nepřehlednost, a hlavně, pak se zbytečně vracíme, k již řečeným věcem; 

                 

předběžný scenář jednání viz. 21/05/003 bod.č.2: 

1. před jednáním vyzvat hostitele k přípravě podnětů (otázek PAS), řešit s domácími i občerstvení, vždy před schůzí domluví Michal 

Halbich; 

2. prohlídka navštíveného oddílu, vybavení, šatny, materiál, sektory; 

3. představení se navzájem – s kým máme tu čest, vyzvat předsedu k představení členů výboru oddílu, připravit dopředu co nás zajímá. 

Počet trenérů, družstev včetně přípravky, co jim chybí, co mají dobrého, nejlepší závodníci, soustředění, kam jezdí, kolikrát, 

financování, propojení se školami, akce, projekty ……..; 

4. body důvodu návštěvy – seznámení vedení klubů s prací výboru PAS. Předseda - program schůze, vysvětlení směřování PAS, manažer 

– info vztah PAS-ČAS, hospodářka – granty, stávající stav, směřování účtování – tzn.pozvolný přechod na následující bod;    
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5. vlastní jednání  výboru PAS čas max 30 – 60 min body z agendy PAS; 

6. připomínky, podněty  zástupců klubu směrem k PAS od domácího oddílu max 30 min; 

7. požádat o hodnocení jednání, dělat další korekce na základě získaných podnětů; 

8. NEFORMÁLNÍ ČÁST - volná diskuse; 

 

NA PŘÍŠTÍ SCHŮZI MICHAL – VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ NA SPARTAKU PRAHA 4; 

 5. Zprávy manažera, členů výboru a různé:   

Usnesení č. 21/05/004                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

bere na vědomí   žádost oddílu Újezd nad Lesy  o zrušení pořadatelství finále B staršího 

žactva; 

pověřuje předsedu soutěžní komise projednáním změny pořadatele či 

spolupořadatelství s jinými postupujícími kluby a manažera PAS projednáním 

uhrazení pokuty za neuspořádání kola – dle směrnic uvedených v brožuře PAS; 

(Šíp, Dubský); 

Usnesení č. 21/05/005                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

pověřuje   předsedu PAS k sepsání žádosti na komisi mládeže ČAS; 

k vytvoření tlaku na MŠMT na opětovné zařazení sportovních tříd resp. SpS do 

legislavy MŠMT – podnět výboru PAS ke komisi mládeže ČAS; 

Usnesení č. 21/05/006                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

bere na vědomí Michal Halbich předal informace z jednání metodické komise;  

 1. Předsednictvo ČAS (PČAS)na svém jednání 11.6.na návrh Metodické komise schválilo změnu v Sazebníku poplatků, odměn a náhrad 

ohledně školení TAP a TŽ Pro vaše oddíly a kluby (popř KAS/PAS) to znamená, že pokud budou organizovat školení, za každého účastníka zaplatí 

ČASu poplatek 500 Kč. Dosud byl poplatek 1000 Kč/účastník TAP, 2000 Kč/účastník TŽ. Věříme, že organizátorům školení tato změna velmi 

pomůže. 

2. PČAS vzalo na vědomí informaci ohledně vzdělávacího systému včetně systému pro prodloužení kvalifikace (kreditní systém). 

Metodická komise navrhla tento rok jako přechodný. Všechna školení budou realizována dle prováděcího pokynu z roku 2019 (s malými 

úpravami dle platné Směrnice o trenérech). K prodloužení kvalifikace je možné využít určené/odborné semináře tak, jak tomu bylo dosud. 

Jinou možností jsou další semináře, případně lektorská/metodická činnost. Přesné podmínky k prodloužení kvalifikace jsou zveřejněny na webu 

ČAS, https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/ 

 

DALŠÍ SCHŮZE V PONDĚLÍ 23.8.2021 – čas a místo (Spartak Praha 4 ??) bude upřesněno 

v pozvánce; 

v Praze 1. července  2021   Petr Šarapatka, předseda PAS 

http://11.6.na/
https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/

