
Zápis z jednání 128. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 12.10.2017 v Bílině  

Přítomni: Flanderka, Holcr, Holcrová, Lesnik, Mairich, Rybák 
Omluveni: Calda, Trubač 

Schůzi řídil:  Milan Rybák dle programu schůze 
 

1. Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák): 
123/4     Zajistit úkony spojené se zajištěním a účastí atletické výpravy na LODM 2017.  
  O: Rybák      T: dle požadavků pořadatele       splněno 

125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017 
  O: Holcr T: na výborovou schůzi před konáním VH ÚKAS 2017 
127/1 Zveřejnit Výroční zprávu spolu s účetní závěrkou za rok 2016 na webových stránkách 
 ÚKAS  O: Holcrová T: do 30.4.2017         splněno 
127/2 Zveřejnit výsledky nominace závodníků na LODM 2017  

O: Flanderka  T: 15.5.2017           splněno 
127/3 Nahlásit velikosti reprezentačních souprav na krajský úřad sl. Drncové   
   O: Lesnik  T: do 28.4.2017        splněno 
127/4 Dodat brožuru Atletické soutěže 2017 k tisku. O: Flanderka    T: 18.4.2017  splněno 
  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) 

a) Došlé faktury k proplacení: 
08/17 Miroslav Sichrovský                  Nákup medailí                             7 905,00 
09/17 KL sport Most - Marcela Hrubá  Nákup batohů                          15 000,00 
10/17 Miroslav Sichrovský                   Nákup medailí                             7 440,00 
11/17 František Laskour               Autobusová doprava z Brna              22 519,00 
12/17 Miroslav Sichrovský              Nákup medailí                           10 805,00 
13/17 USK PROVOD a.s.             Krajské finále Poháru rozhlasu 23.5.     8 000,00 
14/17 Atletika Litvínov, z.s.              1. kolo KPD mužů a žen 14.5.2017   18 000,00 
15/17 Atletika Litvínov, z.s.           3. kolo KPD staršího žactva 7.9.2017   20 000,00 
16/17 KR AŠSK Ústecký kr.          Krajské fin. Stř. atl. Pohár 3.10.2017     7 000,00 
Výbor ÚKAS uvedené faktury elektronicky předjednal a odsouhlasil, následně na 
výborové schůzi ještě proplacení uvedených faktur schválil    - 5x pro 

 
b)   Schválit proplacení všech faktur za KPD a KP jednotlivců. 
Výbor ÚKAS schválil a odsouhlasil proplacení všech faktur za pořádání KP a KPD 
ústeckého kraje 2017 v rozsahu projednaném a odsouhlaseném elektronickým hlasováním 
(červen 2017 – 7x pro) viz přiložená konečná tabulka pořadatelských odměn pro rok 2017 
jako příloha č.1                                                                                                    5x pro  

 
Příloha č.1 
KP jednotlivců dospělí    = 

 
 
           
           18 000,00 Kč 

 
 

             
            1x 

 
 

     
     18 000,00 Kč 

KP jednotlivců D+st.žaci    = 17 000,00 Kč 1x 17 000,00 Kč 

KP jednotlivci ml.žácí + elévové = 17 000,00 Kč 1x 17 000,00 Kč 

KP přespolní běh všech kategorií = 3 000,00 Kč 1x 3 000,00 Kč 

KP víceboje elévové  = 5 000,00 Kč 1x 5 000,00 Kč 

KPD star.žáci + dorost  = 20 000,00 Kč 3x 60 000,00 Kč 



KPD mladší žáci   = 20 000,00 Kč 4x 80 000,00 Kč 

KPD muži + ženy    = 18 000,00 Kč 3x 54 000,00 Kč 

KP víceboje ml.žactvo  = 6 000,00 Kč 1x 6 000,00 Kč 

 
c)   projednat text Smlouvy pro pořádání KP Ústeckého kraje 2017 a text smlouvy za 
pořádání KF Středoškolského poháru 2017 
Výbor ÚKAS projednal Vzorovou smlouvu o pořádání KP Ústeckého kraje (viz příloha 
č.2) a uložil hospodářce ÚKAS zajistit uzavření těchto smluv s pořadateli KP v roce 2017 
a to zpětně na základě předchozích ujednání s pořadateli KP. (požadavek poskytovatele 
dotace). Výbor ÚKAS uložil hospodářce ÚKAS uzavřít obdobnou smlouvu i 
s pořadatelem KF SŠ poháru 2017, dle smlouvy, kterou uzavřel ČAS s ÚKAS pro tuto 
akci     5 x pro.     Ú – 1/128    
 
d)   projednat platnost faktury za opotřebení kamer 
Výbor ÚKAS na svém jednání rozhodl, že poplatek za použití cílové kamery je již zahrnut 
v celkové částce za pořádání daného KP a proto tento poplatek již nebude v roce 2017 
individuálně proplácen. Výjimku tvoří pouze použití cílových kamer na KP v hale 2017  

           5 x pro 
e)   Schválit koupi tří ks razítek ÚKAS 
Výbor ÚKAS rozhodl o pořízení tří kusů razítek ÚKAS a pověřil jejich zajištěním 
hospodářku  ÚKAS.       5 x pro  Ú – 2/128   

 
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS 

a.) Informace o průběhu LODM 2017 v Brně (průběh, doprava, úraz, pozvánka medailistů 
na KÚ) 

 
b) Problematika sportoviště AC Ústí n/Labem 
Výbor ÚKAS, opětovně projednal požadavek AC Ústí n/Labem, ohledně výstavby 
halového sportoviště pro zimní přípravu atletů v Ústí nad Labem. Výbor ÚKAS nadále 
zastává své stanovisko, tj. podporuje jakékoliv aktivity oddílů vedoucí ke zlepšení 
stávajících podmínek pro činnost atletických oddílů, tedy i výstavbu zařízení, které 
předkládá oddíl AC Ústí n/Labem. Výbor ÚKAS ale zároveň konstatuje, že jeho 
hlavním záměrem nadále je, upřednostňovat výstavbu plnohodnotné atletické haly 
v Ústeckém kraji. V tomto duchu byl také zaslán dopis hejtmanovi Ústeckého kraje 

 
c)  Vzorová faktura za pořádání KP Ústeckého kraje  
Výbor ÚKAS schválil předložený text vzorové faktury za pořádání KP Ústeckého kraje a 
uložil hospodářce ÚKAS aby tuto vzorovou fakturu rozeslala všem pořadatelům KP 
v roce 2017                                         Ú – 3/128           5x pro 

 
d) Mezikrajové utkání ml.žactva v Bílině  
Výbor ÚKAS zhodnotil zajištění a vlastní průběh MKU ml. žactva jako dobré. Zároveň 
vyjádřil poděkování pořadateli MKU, oddílu AK Bílina, za úspěšnou reprezentaci ÚKAS. 
 
e) Strategická konference ČAS s AK a AO  - 20. – 22.10.2017 Špindlerův Mlýn 
Předseda výboru ÚKAS informoval výbor ÚKAS o předpokládaném programu jednání 
konference. Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 
 
f)  Seminář ČPTM 13. – 14.10.2017 v Nymburce 



Předseda výboru ÚKAS informoval výbor ÚKAS o předpokládaném programu jednání 
semináře.  Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 

 
g)  Přihláška VTŽ Chomutov do SpS  
Výbor ÚKAS dodatečně odsouhlasil, elektronicky předjednanou, přihlášku oddílu VTŽ 
Chomutov do SpS                                                                                            5x pro 

 
h) Seminář pro příjemce finanční podpory z fondu hejtmana 2017 
Předseda výboru ÚKAS informoval výbor ÚKAS o zajištění účasti hospodářky ÚKAS na 
semináři pro příjemce finanční podpory z fondu hejtmana 2017. Výbor ÚKAS vzal 
informaci na vědomí. 
 
i) Vyúčtování dotace na LODM 2017 (batohy pro nominované účastníky LODM 2017) 
Předseda výboru ÚKAS informoval výbor ÚKAS o vyúčtování poskytnuté dotace z fondu 
hejtmana k realizaci projektu „Reprezentace Ústeckého kraje – atletika – na LODM ČR  
2017  - nákup jednotných batohů pro každého nominovaného účastníka. Výbor ÚKAS 
vzal informaci na vědomí. 

 
j) Informace - Ústecký půlmaraton 2017 
Předseda výboru ÚKAS informoval výbor ÚKAS o zajištění akce Ústecký půlmaraton 
2017. Akce byla řádně zajištěna rozhodčími a k práci rozhodčích nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 
 
k) Volba termínu a místa konání volební VH ÚKAS 2017 
Výbor ÚKAS, po projednání rozhodl o konání VH ÚKAS 2017 dne 1.12.2017 od 17:30 
hod., v budově 18.ZŠ v Mostě. Pozvánky, zajištění objektu i občerstvení zajistí předseda 
výboru ÚKAS.       5 x pro  Ú – 4/128 
 
l) Schválení odměn funkcionářů ÚKAS  
Předseda výboru ÚKAS navrhl, pro rok 2017, navýšit odměnu předsedovi STK ÚKAS na 
2000,-Kč/měsíc a statistikovi ÚKAS na 2000,-Kč/měsíc. Ostatní odměny zůstanou 
v dimenzi roku 2016. Zajistí hospodář ÚKAS.     5 x pro            Ú – 5/128 
 
m)  Schválení odměny doprovodným trenérům na akcích MKU ml.žactva a st.žactva a na 
LODM 2017 
 1.-  Výbor ÚKAS rozhodl, na návrh předsedy výboru ÚKAS, přiznat doprovodným 
trenérům na akcích MKU ml.žactva a st.žactva a na LODM 2017 následující odměny: 
MKU=4x 600,-(včetně cestovného) (MKU ml.žactva – Durila, Možná, Gregorová, Klíma) 
MKU staršího žactva bude trenérsky obsazeno až dle výsledné nominace (Lesnik + 3) 
LODM = 6x 2500,-  (včetně cestovného) Brůžek, Durila,  Flanderka, Lesnik, Nechvátal, 
Rybák 
2.-  Výbor ÚKAS dále rozhodl, přiznat, za mimořádnou činnost v ÚKAS,  jednorázovou  
věcnou odměnu do výše 3.000,-Kč  pánům – Peleška Václav (diplomy) a Břicháč Pavel 
(revizor ÚKAS)  a každému členu výboru ÚKAS, za čtyřletou práci ve výboru ÚKAS, 
jednorázovou věcnou odměnu do výše 5.000,-Kč. Zajistí hospodář ÚKAS 
 5 x  pro           Ú – 6/128 
 
n) Zajištění  nominace a trenérského dozoru na MKU staršího žactva 9.12.2017 Praha 



Výbor ÚKAS rozhodl, že vedoucím výpravy na MKU st.žactva bude Alexej Lesnik, který 
zároveň zajistí nominaci závodníků a následně dle nominace i tři doprovodné trenéry
      5x pro  T: do 20.11.2017    Ú – 7/128 
 
o) Výbor ÚKAS vzal na vědomí schválení a přijetí dvou nových atletických oddílů za 
členy ČAS - SK Junior Teplice z.s. a Atletický oddíl TJ SOKOL Obrnice – a přijal oba 
oddíly mezi členy ÚKAS . Statistik ÚKAS doplní oba nové členy do přehledu na webu 
ÚKAS          Ú – 8/128 

 
4.     Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS 
       a)    KP Ústeckého kraje v přespolním běhu 11.11.2017 Most  
Výbor ÚKAS po úpravě odsouhlasil propozice na KP Ústeckého kraje v přespolním běhu  pro 
rok 2017 v Mostě na Benediktu. Pořádající oddíl zajistí rozeslání propozic na oddíly v rámci 
ÚKAS                                                5 x pro     Ú – 9/128 
 
5.      Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM) 
       a)   Návrh na zařazení do SCM pro rok 2018 
Vedoucí trenér SCM ÚKAS předložil výboru ÚKAS návrh na zařazení závodníků do  SCM 
pro rok 2017. Výbor vzal předložený návrh na vědomí. 

 
       b) Výbor ÚKAS za přítomnosti zástupců SpS, SCM a SG zhodnotil činnost těchto článků 
péče o talentovanou mládež v roce 2017 a uložil předsedovi výboru ÚKAS odeslat zápis o 
proběhlém zhodnocení činnosti uvedených ČPTM na ČAS   5 x pro              Ú – 10/128 
 
6. Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač) 
       Nebyl předložen žádný bod do jednání 
 
7. Problematika spojená s činností STK (předseda STK ÚKAS) 
a) Předseda komise STK ÚKAS informoval výbor ÚKAS o složité situaci ohledně obsazení 
komise STK vzhledem k odchodu některých dlouhodobých členů komise. Výbor ÚKAS vzal 
informaci na vědomí a vyzval předsedu STK k maximální snaze o zajištění činnosti komise. 
 
b) Předseda komise STK ÚKAS informoval výbor ÚKAS o předpokládaných cenách 
pronájmů hal a volných termínech pro pořádání KP v hale pro rok 2018. Výbor ÚKAS vzal 
informaci na vědomí a pověřil předsedu komise STK ÚKAS k vedení jednání o místě a 
termínu konání halových KP Ústeckého kraje pro rok 2018 s tím, že rozhodujícím kritériem je 
vhodnost termínu a cena za pronájem.  5 x pro        T: do 1.11.2017   Ú–11/128
     
8. Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr) 
a) Statistik ÚKAS informoval výbor ÚKAS o stavu přípravy ročenky ÚKAS 2017 
 
9. Různé - nebyl předložen žádný bod k jednání 

 
10. Úkoly 
125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017 
  O: Holcr T: na výborovou schůzi před konáním VH ÚKAS 2017  
1/128   Zajistit uzavření smluv s pořadateli KP v roce 2017 a  uzavřít smlouvu s pořadatelem 
KF SŠ poháru 2017  O: Holcrová    T: ihned 
 
2/128   Pořízení tří kusů razítek ÚKAS.  O: Holcrová  T: do 30.11.2017 



3/128  Rozeslat vzorovou fakturu všem pořadatelům KP v roce 2017 O: Holcrová T: ihned 
 
4/128    Zajistit rozeslání pozvánek na VH ÚKAS a dále zajistit objekt a občerstvení. 
    O: Rybák  T: dle stanov ČAS a do 20.11.2017 
5/128    Zajistit výplatu odměn funkcionářům ÚKAS (DPP)   O: Holcrová   T: do 20.12.2017 
 
6/128  Zajistit proplacení jednorázové věcné odměny do výše 3.000,-Kč  pánům – Peleška 
Václav a Břicháč Pavel a každému členu výboru ÚKAS, za čtyřletou práci ve výboru ÚKAS, 
jednorázovou věcnou odměnu do výše 5.000,-Kč.     O: Holcrová        T: do 20.12.2017 

7/128  Zajistit nominaci závodníků a následně i nominaci tří doprovodných trenérů na MKU 
staršího žactva v Praze dne 9.12.2017  O: Lesnik           T: do 20.11.2017  
                                 
8/128 Doplnit dva nové členy ÚKAS do přehledu na webu ÚKAS O: Holcr  T: ihned 
 
9/128 Zajistit rozeslání propozic na KP Ústeckého kraje v přespolním běhu pro rok 2017 
v Mostě na Benediktu na oddíly v rámci ÚKAS    O: AK Most      T: do 20.10-2017 
 
10/128  Odeslat zápis o proběhlém zhodnocení činnosti ČPTM na ČAS 
       O: Rybák    T: do 20.11.2017 
11/128  Zajistit místo a termínu konání halových KP Ústeckého kraje pro rok 2018 s tím, že 
rozhodujícím kritériem je vhodnost termínu a cena za pronájem.   

O: Flanderka   T: do 1.11.2017                                             
     

 
 
 
Příští schůze: 15.11.2017 od 16:15 do Ústí n/L v budově SčVaK         Zapsal: Milan Rybák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.2 

                    Vzorová smlouva o pořádání krajských přeborů 
                                                            I. 

                                          SMLUVNÍ STRANY 

 
ÚSTECKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ (dále zadavatel) 
se sídlem                : Ústí nad Labem, Vaníčkova 11  
IČO                        : 70920770 
DIČ                        : 214-70920770 
bank.spojení           : GE Capital Bank Ústí n.L.  156802296/0600  
zastoupený             : Ing. Milanem Rybákem 
a 
ATLETICKÝ KLUB   ……………… (dále pořadatel) 
se sídlem          : ……………………. 
IČO                  :  …………………… 
DIČ                  :  …………………… 
bank.spojení     :  ……………………. 
zastoupený       :   ………………………. 
 
                                                         II. 
                                       PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
          Pořádání    Krajský přebor Ústeckého kraje ………………………… 
          v termínu :  ………………  
          místo  :   ……………….. 
 
                                                         III. 
                       KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ SE ZAVAZUJE 
 
Krajský atletický svaz se zavazuje poskytnout pořadateli částku …………..,-Kč  (slovy: 
……) splatnou na jeho účet na základě jím zaslané faktury podle tohoto platebního kalendáře  
 
100% částky po realizaci akce a jejím zhodnocení  v STK ÚKAS a následném schválení 
ve výboru ÚKAS 
 
                                                       IV. 
                              POŘADATEL SE ZAVAZUJE  
 
Zabezpečit organizaci  krajského přeboru …………………………………………. 
v termínu ……………….. 
 
Jízdné, stravné a ubytování závodníkům hradí vysílající složka 
 
Náhradu cestovních výdajů a odměnu pro delegované rozhodčí hradí pořadatel  podle 
směrnice ČAS o Poplatcích a odměňování rozhodčích, Směrnice ČAS o cestovních 
náhradách, Směrnice ČAS o rozhodčích a dle možností pořádajícího oddílu a individuální 
dohody pořádajícího oddílu s delegovaným rozhodčím. 
 
Sportovně technické zajištění 



Pořadatel je povinen včas zajistit, projednat a uhradit : 
 

      a)  zabezpečení dostatečného počtu rozhodčích a členů technické čety 
b)  pořadatelskou, pokladní, lékařskou, policejní a hasičskou službu v případě potřeby 
c)  oznámení pořádané akce příslušnému úřadu 
d)  zajistit a převzít medaile a diplomy na sekretariátu ÚKAS, minimálně 1 týden před   

akcí, dále pak vypsání diplomů a jejich předání spolu s medailemi při slavnostním  
vyhlašování vítězů      

e)  zaslání oficiálních výsledků akce na adresu statistika ÚKAS, následující pracovní den  
po skončení akce 

f)  zaslání oficiálních výsledků akce na e-mailovou ČAS (v požadovaném formátu) pro 
internetovou stránku  ČAS 

g)  zajistit potřebné podmínky pro provádění dopingové kontroly dle kritérií   
     Antidopingového výboru ČR, bude-li to tímto orgánem požadováno 
h)   zajistit  zveřejnění konání akce v oblastním periodiku, včetně přípravy materiálů pro 

novináře  
i) umístit na frekventované místo sportoviště reklamní panely sponzorů ÚKAS, bude-li 

to po pořadateli ÚKAS požadovat. V tomto případě rovněž zajistit propagaci sponzora 
v místních a oblastních sdělovacích prostředcích a pořízení fotodokumentace 
umístěných reklamních předmětů 

 
Marketingová práva 
 
Ústecký krajský atletický svaz je vlastníkem všech marketingových práv k soutěžím a 
akcím, které ÚKAS pořádá na území České republiky. Umístění jiných reklamních 
předmětů (firemních panelů, plakátů, vlajek,  …) než těch, které dodá ÚKAS je vázáno 
souhlasem ÚKAS. 

                          
                                                           V. 
                                         OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
 
Mezi smluvními stranami byla smluvena smluvní pokuta pro případ nesplnění zásad 
obsažených v bodě IV. Smluvní pokuta může činit až 50% z částky obsažené v bodě III. 
 
 

V Ústí nad Labem, dne  ……………. 

 

ing.Milan Rybák – předseda ÚKAS          …………………………………..                                                  

.........................................................    ………………………………….. 

za Krajský atletický svaz                                                         za pořadatele 

 


