
ZÁPIS 

Z VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

O svolání valné hromady Pražského atletického svazu (dále jen „valná hromada“) rozhodl výbor 

Pražského atletického svazu (dále jen „PAS“) na svém 2. jednání konaném v pondělí 21. 2 .2022. 

Zástupcům pražských oddílů a klubů byla pozvánka poslána elektronickou poštou dne 23.2.2022 a 

následně poštou dne 21.3.2022. Na webové stránce PAS bylo rozhodnutí o svolání valné hromady, 

včetně jejího programu a počtu delegátů, které na valnou hromadu vyšlou pražské oddíly/kluby, 

zveřejněno v pondělí 28. 3.2022. 

Valná hromada se konala ve čtvrtek 28. dubna od 17:45 v salonku Hotelu Olšanka v Praze 3. 

Delegáti valné hromady obdrželi při prezenci brožuru Materiály pro jednání valné hromady Pražského 

atletického svazu, včetně statistických přehledů (dále jen „materiály pro jednání valné hromady“) a 

brožuru Pražské atletické soutěže 2022 II. část. 

 

1. Zahájení 

Valnou hromadu zahájil předseda PAS Mgr. Petr Šarapatka, který přivítal přítomné delegáty. 

Jmenování řídícího valné hromady 

Po ověření, že je valná hromada usnášeníschopná, ustanovili přítomní delegáti řídícím valné hromady 

předsedu PAS Mgr. Petra Šarapatku. 

 

2. Organizační zabezpečení valné hromady 

Delegáti valné hromady schválili návrh předsedy PAS Mgr. Petra Šarapatky: 

- Program valné hromady uvedený na straně 5 materiálů pro jednání valné hromady 

- Jednací řád valné hromady uvedený na stranách 7 a 8 materiálů pro jednání valné hromady 

- Volební řád valné hromady uvedený na stranách 7 a 8 materiálů pro jednání valné hromady 

 

Delegáti valné hromady zvolili na návrh předsedy PAS Mgr. Petra Šarapatky: 

- Členy mandátové komise valné hromady Hanu Koptíkovou, Josefa Jičínského a Lukáše 

Teplého 

- Členy návrhové komise valné hromady Ditu Franklovou, Kateřinu Kautskou a Jiřího Hejbala 

 

Zprávu mandátové komise valné hromady přednesl Josef Jičínský, který uvedl, že z 64 pozvaných 

delegátů z pražských oddílů/klubů, je přítomno 36 - viz prezenční listina, což je 56 % a konstatoval, že 

valná hromada PAS je usnášeníschopná. 

Z nepřítomných delegátů se omluvil Josef Tůma. 

Na jednání valné hromady jsou přítomni 2 hosté – Iveta Rudová, člen předsednictva ČAS a Dušan 

Molitoris, člen dozorčí komise ČAS. 



 

3. Projednání výroční zprávy PAS za rok 2021, včetně výsledků hospodaření a účetní závěrky PAS za 

rok 2021 

Výroční zpráva PAS za rok 2021 

Výroční zprávu PAS za rok 2021 uvedenou na stranách 9 až 17 materiálů pro jednání valné hromady 

okomentoval předseda PAS Mgr. Petr Šarapatka.   

Předseda PAS Mgr. Petr Šarapatka ve svém vystoupení dále informoval: 

- Zavedení pořádání schůzí výboru v prostředí jednotlivých pražských klubů 

- Atletické soutěže žactva a mládeže 

- Grant hl. m. Prahy „Systémové, dlouhodobé podpory mládežnické atletiky v Praze“ 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje výroční zprávu PAS za rok 2021. 

  

Výsledky hospodaření a účetní závěrka PAS za rok 2021 

Výsledky hospodaření a účetní závěrku PAS za rok 2021 uvedena na stranách 19 a 20 materiálů pro 

jednání valné hromady okomentovala hospodářka PAS Adriana Dvořáková. V roce 2021 PAS vykázal 

výnos v celkové výši 10 968 930,00 Kč a náklady ve výši 11 478 588,86 Kč ztráta tak činí -509 658,86 

Kč. 

V roce 2021 nevznikla PAS žádná daňová povinnost. 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku PAS za rok 2021. 

 

4. Projednání zprávy revizora PAS 

Zprávu revizora PAS okomentoval revizor PAS Milan Gála. 

Usnesení: 

Valná hromada bere zprávu revizora PAS na vědomí. 

 

5. Projednání rozpočtu PAS na rok 2022 

Návrh rozpočtu PAS na rok 2022 uvedený na stranách 21 až 23 materiálu pro jednání valné hromady 

okomentovala hospodářka PAS Adriana Dvořáková. Návrh rozpočtu PAS na rok 2022 počítá s výnosy 

ve výši 6 468 200,- Kč a náklady ve výši 6 459 000,- Kč. Předpokládaný přebytek tak činí 9 200,- Kč. 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje rozpočet PAS na rok 2022. 

 



6. Informace k zabezpečení grantu hl. m. Prahy pro pražské oddíl/kluby na období 2022. 

Informace k zabezpečení grantu hl. m. Prahy pro pražské oddíly/kluby na období 2022 podala 

hospodářka Adriana Dvořáková, která mj. konstatovala, že dojde ke změně v rámci poskytování 

grantů. 

O grant v roce 2021 si zažádalo 26 oddílů. Nutné dodržení termínu pro vyúčtování za rok 2021.  

Pro rok 2022 budou změněny podmínky a kritéria pro žádost o grant.  

 

7. Informace ke změnám v soutěžního řádu pražských přebornických soutěží v roce 2022 

Vysvětlení ke změnám soutěžního řádu pražských přebornických soutěží v roce 2022 uvedených 

v brožuře Pražské atletické soutěže 2022 II. část. 

 

8. Závěr, různé 

Předseda PAS Mgr. Petr Šarapatka vyzval a informoval přítomné: 

- k včasnému zveřejňování elektronických propozic závodů pořádaných pražskými oddíly/kluby 

na webové stránce ČAS 

- sdílená tabulka k soutěžím, která je na webové stránce PAS 

- Aakademie 

 

Různé: 

- Člen komise rozhodčích Lukáš Lébr poděkoval oddílům za rozšíření řad rozhodčích. Bylo uspořádáno 

nové školení, kde bylo vyškoleno 20 nových rozhodčích. Dále byli přítomní delegáti VH upozorněni na 

postup při zasílání informací pro pořádání závodů a využívání rozhodčích. 

- Předseda oddílu Jiří Hejbal informoval přítomné o změně názvu oddílu TJ Stodůlky Praha na nový 

název Atletika Stodůlky. 

- Informace ke školení TAP, TŽ na úrovni oddílů a klubů PAS 

- Výběr závodníků na přebory Prahy 

- Dušan Molitoris pochválil práci výboru PAS, zpracování výroční zprávy a předložení materiálů. 

Informoval přítomné o materiálech „Co dál s atletikou na ČAS“ a dále „Výzva ke změně stanov čas“, 

ke které se mohou delegáti vyjádřit. 

- Iveta Rudová informovala o koncepci „Reprezentace a článků talentované mládeže“ a dotazovala se, 

jak se bude výbor k tomuto materiálu vyjadřovat. 

Předseda PAS Mgr. Petr Šarapatka poté delegátům poděkoval za aktivní účast a valnou hromadu 

ukončil. 

 

 


