
Zpráva o činnosti vedoucího reprezentace PGA za rok 2008 
V letošním roce jsem se jako vedoucí reprezentace podílel na těchto úkolech: 

1. Účast reprezentace PGA na 1. ME v Niši, Srbsko 

a. V červnu byl sestaven rozpočet na účast reprezentačního týmu, a byl po předložení 

předsednictvu schválen. Rozpočet se skládal v zajištění těchto položek a celkovém 

rozsahu cca 170 000Kč: 

i. Zajištění startovného 

ii. Zajištění ubytování 

iii. Zajištění dopravy 

iv. Zajištění stravného 

v. Zajištění reprezentačního oděvu 

vi. Zajištění pojistek 

b. SK mě pověřila sestavením reprezentace. Reprezentace ve složení 5+2 byla vytvořena 

ze: 

i. 3+1 dle FAI rankingu ke dni 28.5.2008: 

1. Kamil Konečný (32. Pozice, 203.8 bodů) 

2. Tomáš Lednik (49., 149.5) 

3. Markéta Tomášková (79. (4. žena), 79.4) 

4. Libor Jiroušek (94., 80.0) 

ii. 2+1 divoké karty, které na základě výsledků na pre-MS v Chorvatsku, MČR 

2007 nebo jiné akci získali: 

1. Radek Václavík 

2. Kateřina Pánková 

3. Martin Ondrášek (člen programu talentovaná mládež) 

c. Na základě schváleného rozpočtu byly provedeny platby startovného a zajištěno 

ubytování. Reprezentantům, kteří požádali o zálohu, byla tato poskytnuta.  

d. Doprava byla dohodnuta za použití reprezentačního VW a dvou osobních aut 

reprezentantů 

e. Podařilo se zajistit podporu od Envy sport ve formě výrazné slevy na vesty, které poté 

s tričky a potiskem tvořily reprezentační oděv 

f. Po skončení ME byly všemi reprezentanty připraveny cestovní příkazy, které po 

doplnění údajů o cestě a doplnění doklady za ubytování, startovné, oděv, byly na 

začátku září předány ekonomce LAA a prostředky byly vyúčtovány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Investiční dotace pro reprezentaci PGA 2008 

a. Na podzim roku 2007 jsme v požadavcích uvedli 7 padákových kluzáků pro 

reprezentanty a elektronickou nulu pro trénink a soutěže 

b. Na konci dubna 2008 jsme byli informováni o přidělení prostředků na investice ve 

výši 600 000Kč, proto byly požadavky reprezentace PGA sníženy na 4 padáky v ceně 

45 000Kč se spoluúčastí 5000Kč. Tyto požadavky byly v květnu předány ekonomce 

LAA. 

c.  Vzhledem k tomu, že se původně předpokládala možnost získání těchto padáků ještě 

před ME v Srbsku, bylo stanoveno přiděleno padáků na základě FAI rankingu ke dni 

28.5.2008: 

1. Kamil Konečný (32. Pozice, 203.8 bodů) 

2. Tomáš Lednik (49., 149.5) 

3. Markéta Tomášková (79. (4. žena), 79.4) 

4. Libor Jiroušek (94., 80.0) 

d. 15.7.2008 byla připravena na základě vzoru „Výzva k předložení nabídky…“ a 

odeslána na LAA, ze kterého byla rozeslána všem výrobcům PK v ČR. Byl stanoven 

datum otevírání obálek na 28.7.2008 a složení komise (Konečný, Hájek, Seidl) 

e. 28.7.2008 proběhlo otevírání obálek. Do VŘ se přihlásily všechny oslovené firmy. Na 

základě stanovených kritérií a bodového hodnocení byly posouzeny nabídky. 

Výsledkem byl výběr 4ks padákového kluzáku SKY Paragliders CIMA ve speciálním 

barevném provedení (bílo-červeno-modré) v ceně 44 900Kč.  

f. Po skončení VŘ byl připraven návrh kupní smlouvy 

g. 26.8.2008 jsem převzal padáky ve SKY a připravil předání jednotlivým 

reprezentantům 

h. K oficiálnímu předání reprezentantům došlo 2.10.2008 

i. Reprezentanti byli vyzváni k zaplacení spoluúčasti ve výši 4900Kč do 15.10.2008 

j. Veškeré protokoly byly předány 14.10.2008 ekonomce LAA 

 

3. Investiční dotace pro reprezentaci PAG 2009 

a. 10.10.2008 jsem zpracoval požadavky na investiční dotaci pro reprezentaci PGA na 

rok 2009 (4 padáky, elektronická nula) 

b. Požadavky byly schváleny předsednictvem 14.10.2008 a předány ekonomce LAA 

 

 

 

 

 

 



Požadavek na odměnu 

Na základě této zprávy, ve které jsem uvedl čím, jsem se, jako vedoucí reprezentace PGA, zabýval, 

žádám předsednictvo o vyplacení odměny za tuto činnost. Výše odměny je návrhem, který se 

odkazuje na mé požadavky, se kterými jsem vstupoval do výběrového řízení na tuto pozici. 

1. Sestavení rozpočtu účasti na ME a příprava vyúčtování 

• 5 000Kč 

2. Provedení výběrového řízení na PK pro reprezentaci 

• 18 000Kč 

• Cestovní náklady za cestu Ostrava – Praha 28.7.2008 

3. Příprava požadavků na investiční dotaci 2009 

• 2 000Kč 

Odměna může být provedena formou dohody o provedení práce. 

 

V Ostravě 30.10.2008                            Kamil Konečný 


