
02 – Zápis komise SX -  19.5. 2021 
 

Místo konání on-line 

Datum 19. 5. 2021 

Účast P. Landa, L. Kučera, Z. Šafář 

Zápis L. Kučera 

Ověření P. Landa, Z. Šafář 

Rozdělovník Landa, Kučera, Šafář + umístění web UAL-SX 

 

Téma status / opatření / rozhodnutí  Zajistí Termín 

Komise SX 

Valnou hromadou  UAL 18.5. byla schválena komise SX ve složení : 
Pavel Landa (předseda), Luděk Kučera, Zdeněk Šafář 
Členové se dohodli o prioritách svého působení v rámci komise: 
Pavel Landa   – zastupování SX v radě UAL; přímý kontakt na vedení svazu; 
                          potvrzování vyúčtování před proplacením 
Luděk Kučera – pravidla dělení rozpočtu, finanční plán; přehled, kontrola výše  
                          a účelu čerpání finančních prostředků  
Zdeněk Šafář  - komunikace s trenéry, materiální zabezpečení výběr. družstev 
 

  

Trenérská rada Zpracování přehledu o mladých závodnících – návrhy do výběr. družstev.  Šafář 31.5.2021 

Práce s  mládeží 
v regionech 

Vedle dohodnuté spolupráce s T. Vrbickým (K. Vary, Krušné hory) využít po-
tenciálu R. Krulicha nad rámec trénování na gymnáziu JN (oblast LB - Jizer-
ské hory, Krkonoše).  
Vytvoření konceptu pro spolupráci s trenéry regionech – koordinace s ostat. 
úseky UAL. 

Landa, 
Šafář, 
Kučera 

15.6.2021 

Rada UAL 
Aktivní zapojení SX do uplatňování nové koncepce UAL (předložené na VH). 
Pro zapojení do nastavení nové  MK strategie a komunikace – navrhnout zá-
stupce SX.  

Landa 1.6.2021 

Trenér / servis 
RD 

 Vzhledem k rozšíření RD (předpoklad 4 – 5 závodníků) bude s Mateuszem 
Tatkou uzavřena od 1. 6. 2021 “Smlouva o poskytování služeb” za výkon 
práce 2. trenéra a servis, ve stejném znění i výši jako v případě T. Zerebec-
kého (zákl. odměna 10 tis/měs.). 
S Tomaszem  Zerebeckým bude prodloužena o další rok stávající smlouva. 

Landa,        
Kučera 

1.6.2021 

Vyúčtování za 
sezónu 2020-21 

Provedení kontroly a uzavření vyúčtování za sezónu 2020-21. Kontrola za-
účtování nákladů do správných kapitol.  

Landa,        
Kučera 

1.6.2021 

Náklady spojené 
s kempy a zá-
vody (leden-bře-
zen 2021) 

Dodržení dohody s areálem Jezerné (V. Karlovice) o příspěvku na náklady 
spojených s přípravu tratí pro přípravné kempy mládeže a závody, zatím vy-
účtováno a vyplaceno (do konce dubna) cca 177 tis. Kč. 

Landa,        
Kučera 

1.6.2021 

Materiál – lyže 
pro oddíly 

Zjistit možné nákupní podmínky pro oddíly SX – od ofic. zastoupení v ČR 
(Atomic, Salomon) 
Prověřit možné podmínky u ELAN 

Kučera,       
Šafář 

31.5.2021 

Rozpočet - roz-
dělení 

Pro nastavení a zajištění fungování celého úseku SX pro sezónu 2021-22 (po 
schválení rozpočtu na VH UAL) neprodleně vypracovat návrh rozdělení roz-
počtu SX  (stanovení % podílu pro všechny oblasti činnosti SX) v souladu s 
pravidly SLČR.  

   Kučera 1.6.2021 

MSJ- náklady za 
trenéra 

S ohledem na výsledky MSJ schváleno dodatečné proplacení nákladů (le-
tenka a pobyt na MSJ)  za trenéra Mateusze Tatku, které původně zaplatil 
Aleš Cholenský – celkem 25.439,- Kč. 

Landa 1.6.2021 

Materiál 
Vytvoření přehledu sportovního materiálu na úseku SX pro možnost jeho vyu-
žívání 

Šafář 15.6.2021 

Využívaní mate-
riálu a vozidel  

Vytvoření pravidel pro efektivní využití materiálu a sdílení vozidel dle potřeb 
jednotlivých skupin závodníků.   

Šafář  
Kučera 

15.6.2021 



 


