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ZÁPIS 

z valné hromady /VH/ Plzeňského kraje, která se uskutečnila dne 31. 3. 202 v Plzni. 

 

Místo konání:  Plzeň - Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33 

Termín:  čtvrtek, 31. 3. 2022 od 17 hod 

Program VH: 

1. Prezentace a zahájení  

2. Volba předsedajících, mandátové komise, návrhové komise  

3. Zpráva o činnosti KAS a VV KAS za období 2021   

4. Zpráva hospodáře KAS za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 

5. Zpráva mandátové komise 

6. Zpráva revizora KAS  

7. Zpráva komise rozhodčích 

8. Diskuse  

9. Návrh usnesení VH  

10. Závěr  

11. Občerstvení   
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Ad 1) Prezentace a zahájení  

Zahájení VH provedl předseda PKAS pan Petr Konop, zároveň přivítal delegáty a hosty VH (paní Iveta 

Rudová, pan Jacek Přibáň, pan Zdeněk Simon). Následně předal slovo Ing. R. Sladkému, pověřenému 

vedením schůze. 

Ad 2) Volba předsedajících, mandátové komise, návrhové komise 

Ve druhém bodě navrženého programu VH bylo zvoleno představenstvo VH ve složení: pan Petr 

Konop, pan Jacek Přibáň a pan Ing. Roman Sladký. Pan Roman Sladký byl pověřen řízením schůze. 

Následně byl schválen program VH všemi přítomnými delegáty bez připomínek. 

Dále Řídící VH pan Sladký seznámil delegáty s navrženými členy mandátové komise, návrhové komise 

a skrutátorů ve složení: 

- mandátová komise: paní Mgr. Adriana Ujkanovičová, pan Mgr. Miroslav Neuvirt 

- návrhová komise: pan Ing. Jan Ledvina, pan Mgr. Josef Pšajdl 

- skrutátoři: pan Mgr. Ivan Hubáček, pan Mgr. Zdeněk Šilhánek 

 

Navržení členové všech komisí byli následně jednomyslně zvoleni. 

Ad 3) Zpráva o činnosti KAS a VV KAS 

 Dalším bodem jednání byla zpráva předsedy PKAS pana Petra Konopa – viz příloha č. 1. 

Ad 4) Zpráva hospodáře KAS 

Hospodář PKAS pan Ing. Jiří Bastl seznámil delegáty se zprávou o hospodaření za rok 2021 a plánem 

rozpočtu na rok 2022. Zároveň vysvětlil jednotlivé body zprávy (celkové příjmy a náklady, dotace od 

jednotlivých subjektů). Po proběhlé diskuzi předsedající navrhl valné hromadě, aby předložený návrh 

rozpočtu schválila. Valná hromada se poté aklamací usnesla, že předložený návrh rozpočtu schvaluje 

jednomyslně všemi hlasy delegátů - viz příloha č. 2a, 2b. 
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Ad 5) Zpráva mandátové komise 

Zprávu za mandátovou komisi přednesl pan Neuvirt. 

Na VH bylo pozváno delegátů 29, zúčastněných je 22 delegátů. Pro usnášeníschopnost VH je 

zapotřebí nadpoloviční většiny delegát (15). VH tedy prohlašuji za usnášeníschopnou.  

Valné hromady se zúčastnilo:           

                                                                       členové výboru PKAS                  9 

     delegátů                                             22  

     zastoupení oddílů    16  

     omluvené oddíly    5 

     hosté      3 

     celkový počet účastníků   27 

     hlasovalo                                22 

 

Ad 6) Zpráva revizora KAS 

Revizor pan Ing. Jan Ledvina předložil plénu svoji zprávu. Zpráva v celém znění – viz příloha č. 3. 

Ad 7) Zpráva komise rozhodčích  

Další bod jednání byl věnován zprávě předsedkyně komise rozhodčích paní Mgr. E. Linhartové – viz 

příloha č. 4. 

Ad 8) Diskuze 

Pan Přibáň (místopředseda ČAS)- Pan Přibáň přednesl aktuální témata řešená na předsednictvu ČAS.  

Financování krajských soutěží. Pan Přibáň zmínil situaci v jednotlivých krajích a rozdílné možnosti 

krajských úřadů.  

Možnosti startů ukrajinských atletů v soutěží KAS/ČAS. Pan Přibáň upřesňuje podmínky zapojení 

ukrajinských atletů do mistrovských soutěží řízené ČAS/KAS. ČAS doporučuje starty atletů nijak 

neomezovat. Dále budou informace upřesněny na webu www.atletika.cz.  

Výzva k otevřené diskuzi ke změně stanov ČAS. Pan Přibáň připomněl možnost připomínkování 

stanov do 31. 5. Náměty mohou členi ČAS zasílat na emailovou adresu: atletika@atletika.cz.  
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Josef Pšajdl (STK PKAS) - pan Pšajdl zmiňuje zajištění termínové listiny pro sezonu 2022. Rovněž 

děkuje všem zapojeným oddílům, které pořadatelsky zajišťují soutěže. Pan Pšajdl připomíná termín 

uhrazení soutěžních poplatků do 30. 4. 2022. 

Michal Černý (AK Škoda Plzeň) - pan Černý upřesňuje počty vyškolených rozhodčích z řad AK Škoda 

Plzeň. Nově vyškolené rozhodčí zatím klub zaškoluje v rámci klubových závodů. Pan Černý zmiňuje 

problematiku financování školních soutěží.  

 - Miroslav Neuvirt - Pan Neuvirt upřesňuje financování a pořádání školních soutěží.  

 - Pan Matulka (TJ Baník Stříbro) - Pan Matulka navrhuje sjednocení okresních kol v jednotlivých 

školních soutěží, pro úsporu financí. 

Pan Němec (Atletika Klatovy) - pan Němec děkuje Českému atletickému svazu za dodané doskočiště. 

Následně považuje za nevhodné zrušení soutěže přípravek. Pan Němec dále poukazuje na přehnané 

financování olympijské výpravy.    

 - Pan Jacek Přibáň reaguje na pana Němce. Pan Přibáň upřesňuje možnosti získávání financí 

z vládních prostředků.  

- Pan Sladký reaguje na zmíněnou soutěž přípravek. Pan Sladký připomíná navrhovaný systém soutěží 

přípravek, který byl předložený oddílům a na základě jejich připomínkám.   

- Pan Pšajdl za STK upřesňuje předkládaný soutěžní řád přípravek.  

- Pan Černý upřesňuje počet „přípravkových“ dětí v oddíle AK Škoda Plzeň na 400 dětí. Sděluje 

systém soutěžení přípravek v oddíle. Oddíl v kategoriích předžactva preferuje věnovat se všestranné 

přípravě se zaměřením na sporty mimo atletiku.  

Pan Matulka - pan Matulka představuje návrh zavedení krajského mistrovství štafet. Pozitivem by 

bylo zkrácení krajského mistroství jednotlivců. Dále by uvítal v rámci štafetového mistroství vložení 

krajského mistrovství v dlouhých bězích.  

 - Pan Pšajdl upozorňuje, že krajské mistrovství probíhá v rámci tří krajů. Pro sousedící kraje by bylo 

náročné dojíždět pro na více mistrovstvích.   

Pan Matulka se dotazuje paní Rudové na systém upozorňování trenérů na končící platnost trenérské 

licence. 

- Paní Rudová upřesňuje systém upozorňování trenérů ČAS. Zmiňuje chybně zaslané informační 

emaily s předčasnou zprávou o končící platnosti licence. 

Pan Černý poukazuje na možnosti na financování v klubu AK Škoda Plzeň, který navrhuje použít i pro 

krajskou atletiku. Aktivní hledání finančních prostředků navrhuje zařadit mezi pracovní náplň 

krajských manažerů.  
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Jiří Bastl sděluje soutěžní poplatky KAS. Na vyžádání PKAS vystaví fakturu.  

Pan Vlastimil Šroubek (SC Marathon Plzeň) sděluje proběhnuté MČR na 100 km v Plzni. Sděluje 

splnění nominačních kritérií dvou účastníků. Pan Šroubek sděluje zájem zapojit se do pořádání 

krajských mistrovstvích v dlouhých bězích. 

Pan Konop navrhuje změnu termínu krajského mistrovství jednotlivců žactva, vzhledem ke kolizi 

termínu s odjezdem na Olympiádu dětí a mládeže. Změna termínu bude řešena po konzultaci 

s pořadateli TJ Baník Stříbro. Pan Matulka upřesní další možnosti změny termínu po konzultaci s TJ.  

Ad 9) Návrh usnesení VH 

Návrh usnesení z VH Plzeňského kraje, konané dne 31. 3. 2022 v Plzni (viz příloha č. 5.) přednesl pan 

Ing. J. Ledvina. 

Bod 1. Financování školních soutěží 

Bod 2. Vypracování formátu soutěže štafetového mistroství a mistrovských závodů na 5000 m a 

10 000 m. 

Bod 3. Shromažďování podnětů od AO/AK k úsporám nákladů a dalším zdrojům financování 

 

Usnesení bylo schváleno 22 hlasy, nikdo nebyl proti. 

Ad 10) Závěr 

Závěr a ukončení VH provedl pan Ing. Roman Sladký. 

Pan Sladký poděkoval všem přítomným delegátům za jejich účast a jejich věcné jednání v průběhu 

celé valné hromady. Valnou hromadu tímto prohlásil za ukončenou. 

 

 

V Plzni dne 31. března 2022 

Zapsal: Mgr. Miroslav Neuvirt                                                                      Ověřovatel: Petr Konop 
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