Vážení delegáti, vážení hosté

Kontrolní komise výboru TJ Spartak během svého ročního působení
prověřovala hned několik obdobných podnětů, které měly společného
jmenovatele – LK TJ Spartak.
1/ k činnosti a chování trenérů Honzy Samohela a Filipa Trejbala – podnět od
Stanislava Hartycha a pana Vladimíra Málka
2/ prověření působení trenéra Tomáše Kučery v letech 2007-2016 – podnět
pana Málka
3/ prověření elektronického měření na závodech – skupina pana Ulvera –
podnět pana Málka
4/ prověření trenérů – všech, doložení měsíční docházky, rozvrh tréninků,
měsíční vyúčtování za období od listopadu 2018 do června 2019. Na základě
podnětu Vl.Málka, St.Hartycha, Zd.Novotného a R.Šturmy.

1/ Trenéři Jan Samohel a Filip Trejbal si špatně plní své povinnosti, chovají se
k dětem vulgárně, rodiče s nimi nejsou spokojeni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu s předsedkyní LK Lucií Hruškovou byla svolána schůzka rodičů s trenéry,
zástupci lyžařského klubu a kontrolní komise. Na schůzce s velmi dobrým
zastoupením rodičů byla zmíněna veškerá nařčení k trenérům, avšak rodiče
ani v jednom jediném případě nic takového nepotvrdili, naopak se za trenéry
postavili s tím, že by měl být spíš veden k odpovědnosti ten, kdo tyto
„nepravdivé“ informace po Rokytnici šíří. Naopak ze schůzky vzešlo, že si

práce trenérů váží i celého výboru LK, díky tomu, že mají jejich děti kvalitní
vedení za dobré ceny.
Škoda je asi to, že po straně někteří mluví jinak, ale veřejně s tím nevystoupí,
takže bez konkrétních nařčení a příčin jsme dále tuto otázku neřešili.

2/ Trenérská činnost Tomáše Kučery v letech 2007-2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomáš Kučera pracoval v TJ od září 2007 do října 2016 – což představuje 111
měsíců. Za tuto dobu fakturoval mzdu ve výši 2,743.400,- Kč což představuje
24,715.-/měsíc.
Ostatní náklady na závody, soustředění, ledovce a dopravné jsou ve výši
2,090.105.- Kč
Celkem tedy 4,833.505.- Kč
Jak fakturovaná mzda, tak veškeré ostatní náklady odpovídají a v ničem se
nevymykají od nákladů účtovaných jinými trenéry ve srovnatelném období a
za srovnatelné aktivity. Jenom pro informaci pan Málek uváděl, že má
informace o částce kolem 13,000,000,- Kč.

3/ Prověření podnětu pana Málka – elektronické měření – skupina pana
Libora Ulvera
Na základě podnětu pana Málka jsme provedli kontrolu účtování za měření
na lyžařských závodech za uplynulých několik let, od roku 2015 do konce
letošní zimní sezony 2019, což představuje 75 závodních dnů, požadavek byl
zpětně prověřit cca 60 závodních dnů.
Ve spolupráci s panem Ulverem byl sestaven soupis závodů za toto období
kde všude a jaké závody byly měřeny / soupis je přílohou / a jaké částky byly
za provedenou práci účtovány.
rok 2015 - 11 závodů - částka 48.000.- Kč

rok 2016 - 11 závodů - částka 45.000.- Kč
rok 2017 - 18 závodů - částka 75.100.- Kč
rok 2018 - 19 závodů - částka 75.000.- Kč
rok 2019 - 16 závodů - částka 65.600.- Kč

Finanční odměna za měření závodů ve výši 4000,- Kč za závod, byla
dohodnuta před lety s výborem LK. Jedná se o částku, která se hradí před
závodem – zpracování přihlášek, losování, tisk startovních listin, sjetiny pro
třídění čísel pro závodníky, vlastní měření závodů a následně i zpracování
výsledků, jejich odeslání na příslušné instituce a weby.
Výše uvedená částka dále kompenzuje používání vlastní výpočetní techniky tj.
2 notebooky pro měření a zpracování závodů, náhradní notebook pro případ
selhání tiskárny / vše minimálně 2x jištěno /.
Před zahájením sezóny a v jejím průběhu je nutné provádět údržbu veškerého
technického vybavení. Většina zařízení je již poměrně stará a občas přestanou
fungovat. Tento permanentní servis je poskytován celou dobu bezplatně a
bez této činnosti by většina techniky nebyla funkční.
TJ Spartak v posledních deseti letech hradil tyto částky :
1/ nové měření HEUER CP540 - 91.200,- Kč rok 2010
2/ laserový zaměřovač + časomíra 109.731.- Kč
3/ nový zdroj pro HEUER CP540 – 4982,- Kč rok 2016
V současné době je pan Ulver vyplácen na základě příkazních smluv – závody pořádané LK TJ
Spartak

Stanovisko KK:
Částka, která je za závody účtována je cena obvyklá i u jiných měřících skupin,
kde je většinou účtována částka 10.000.- Kč/závod – a rozdíl je použit na
amortizaci zařízení, cejchování apod. tak, aby zařízení stále mělo aktuální
certifikaci a homologaci. Zde máme na zřeteli zejména profesionální skupiny,
které měří každý týden jinde. Naši měřiči měří zejména závody v Rokytnici
pro TJ Spartak, případně školu a zde účtovat tuto částku /10000.-/ je asi
nelogické přelévaní peněz. Je však třeba se zamyslet nad účtováním závodů

pro cizí subjekty – kterých sice někdy není moc, ale dohromady během let by
na nové zařízení rovněž značně přispěly.
Prověřit proto možnosti a nevrhnout jakým způsobem účtovat tyto závody
od nastávající sezóny 2019-2020

4/ prověření trenérů – všech, doložení měsíční docházky, rozvrh tréninků,
měsíční vyúčtování za období od listopadu 2018 do června 2019. Na základě
podnětu Vl.Málka, St.Hartycha, Zd.Novotného a R.Šturmy.
Rozsah
kontrolovaného období se na žádost pana Málka postupně rozšířil na období
již od 11/2017 – 8/2019, a byl doplněn o zjištění veškerých nákladů za toto
období
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vše se začalo zejména odvíjet od toho, že trenéři mají údajně značně vysoké
platy ve srovnání s jinými organizacemi obdobného typu jako je TJ Spartak,
mimo to, že mají při soustředěních a závodech placeno mnoho hodin a rovněž
zaplacené i další náklady, které již nepřísluší. Rovněž bylo poukazováno na
malý počet dětí na tréninku a i na jiných organizovaných akcích, na jejich
poměrně nevýrazné výsledky a jejich kvalifikaci.
KK ověřila dosaženou kvalifikaci jednotlivých trenérů a ta je v současné době
tato :
Samohel Jan I. třída, Trejbal Filip II. třída, Erlebach Zdeněk II. třída, Machačová
Jana III. třída, Filip Trejbal má navíc zkušenosti ze závodů ZOH a SP.

KK se zejména zaměřila na vlastní činnost a tak za toto období byly
kontrolovány jednotlivé měsíční výkazy trenérů, v členění hodin vlastního
tréninku, závodů, soustředění , časů přípravy a administrativy. Za zimní
sezony byly zjištěné údaje konfrontovány s údaji ze systému SKIDATA.
Při porovnání měsíčních / denních / výkazů s údaji systému SKIDATA, byly
zjištěny značné rozdíly a hlavně velké nesrovnalosti v evidenci. V některých
případech se jedná pravděpodobně pouze o záměnu a nepozornost při

konečném zpracování, ale u většiny rozdílů postrádáme možnost bližšího
vysvětlení. Celkově byly provedeny rozbory u všech 5 trenérů velice
podrobně za výše zmíněné období. Hlavním cílem a úkolem byla nutnost
vytvoření potřebných opatření na další sezonu.
KK zjistila, že pochybení jsou podle jednotlivých trenérů různého rozsahu, a je
tedy nezbytně nutné, aby na základě těchto zjištění odpovědní pracovníci
/výbor TJ a výbor LK TJ / vytvořili taková opatřeni, aby se tomuto předešlo již
od nastávající sezony a evidence a všechny podklady byly naprosto jednotné.
Navrhujeme zpracování jednotného systému deníku, aby se předešlo dalším
případným nedorozuměním a hlavně to bylo připraveno i vodítko, co,jak a
v jakém rozsahu má trenér evidovat.
Pro příště je nutné, aby výkazy činnosti a hodin, byly rozčleněny na vlastní čas
strávený tréningem, přípravy odborné a přípravy technické, v čemž by měla
figurovat i případná doprava na akci., neboť doložené výkazy práce jsou
vesměs evidovány jako trénink, což poněkud znemožňuje kontrolu
skutečných tréninkových hodin a hodin přípravy, dopravy, odpočinku, či
pouhého hlídání svěřenců..
Věříme, že navrhovaná směrnice, kterou vytvořil Marek Nechanický ve
spolupráci s tajemnicí TJ paní Holubcovou, toto jednou provždy vyřeší a
veškeré zjištění KK do ní budou promítnuta
Spolu s paní Holubcovou jsme prověřili měsíční vyúčtování za rok 2018 od
jednotlivých trenérů /faktury/. Zde jsme zjistili, že obdobné akce – jako třeba
soustředění, ledovce apod. jsou jednotlivými trenéry vykazovány rozdílně. Je
proto nutné, aby se toto v rámci LK TJ ujednotilo, a i zde plně aplikovat novou
směrnici.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve spolupráci s paní Holubcovou jsme museli projít desítky šanonů, stovky
dokladů, podklady které jsme z takto získali jsme následně s panem Málkem a
Jonem zpracovávali na několika samostatných společných schůzkách.
Výsledek jak možná někteří očekávali není ten, že se dá prohlásit, že takto to
bylo špatně a tím byla od trenérů poškozena TJ, ale trenéři stávajícím

postupem plnili současná pravidla LK TJ. Čerpali takto dohodnutou roční výši
odměny.
To však již nadále nebude možné, a bude se pracovat podle nové směrnice
pro odměňování.

Je tedy nezbytně nutné :
1/ zavést jednotný systém evidence docházky na trénink
----------------------------------------------------------------------------------------a/ jak trenérů na výcvik – kde se koná a v jakém časovém rozsahu
b/ tak účast dětí, případná neúčast – důvod…omluva.. apod.
c/ zajistit účast na závodech v nejbližším okolí – v rámci oblasti

2/ zavést jednotný systém vedení měsíčních – denních výkazů práce
--------------------------------------------------------------------------------------------------a/ kde a v jakém čase byl trénink realizován / účast na hodině viz bod 1./

3/ vyhodnotit čas přípravy na jednotlivé opakující se hodiny – eventuálně výši
finančního ohodnocení, rovněž časy potřebné k výkonu administrativy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------a/ u některých trenérů se čas přípravy pohybuje kolem 2 hodin denně
b/ rovněž časy administrativy jsou mnohdy značně vysoké a rozdílné
Zde je nutné si uvědomit, že jak čas přípravy, tak administrativy je honorován
stejnou hodinovou sazbou jako vlastní trénink, což jistě není srovnatelné…
4/ stanovit si plán – cíle – výkonnost / na měsíc, sezonu zimní a i letní/

