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Místo konání on-line 

Datum 22. 7. 2022 

Účast P. Landa, T. Kraus,  L. Kučera,  (I. Doležal – nepřítomen, dovolená) 

Zápis L. Kučera 

Ověření  

Rozdělovník Landa, Kučera, Kraus, Doležal + umístění web UAL-SX 

 

Téma status / opatření / rozhodnutí  Zajistí Termín 

Trenérská rada 

Komise přijala zápis z jednání nové trenérské rady pod vedením Romana Kruli-
cha s očekáváním dobré spolupráce, která zlepší celkové fungování úseku SX.  
 
Komise SX ve spolupráci s TR projedná s ohledem na rozpočet možnosti pod-
pory mladých závodníků do konce roku 2022 a stanoví pravidla pro r. 2023   
 

 
 
 

Financování 
úseku SX 

 
Z finální podoby rozpočtu vyplývá snížení CF téměř o 400 tis. oproti předpo-
kladu (duben), na základě, kterého byly plánovány aktivity do konce roku. 
Opatření: 

 byly zahájeny kroky k získání prostředků nad rámec svazového roz-
počtu (finanční spoluúčast závodníků RD). 

 je nutné snížení nákladu na provoz SX v podobě redukování fixních ná-
kladů – snížení počtu vozidel ze 3 na 2 a jejich efektivní využívání.  

 přenastavení  způsobu důsledné kontroly a odsouhlasení proplácení 
každého dokladu. 

 provedení kontroly majetku, příprava návrhu event. prodeje věcí, které 
SX nevyužívá pro svoji činnost. 

 
 
 

  

RD – dodatek 
smlouvy 

V dodatku  reprezentační smlouvy, týkajícího se finanční spoluúčasti závodníků 
je nutné doplnit možnost zaplacení jiným subjektem (oddíl, sponzor, dar 3. 
osoby..).  

Kučera  

M ČR - SX      
Albrechtice 

Komise SX se vrátila k incidentu, ke kterému došlo ve startovním sektoru při zá-
vodech M ČR v Albrechticích.  
Stanovisko: 
Fyzický kontakt a nevhodné slovní výpady na startéra v průběhu závodu jsou 
naprosto nepřijatelné.  
Návrh trenérské radě o přehodnocení jejího složení – zvážit vhodnost působení 
hlavního aktéra incidentu M. Danose v trenérské radě. 
P. Landa prověří možné způsoby řešení podobných incidentů v rámci SLČR, 
případně zajistí předání celé záležitosti (včetně podaných následných stížností) 
revizní komisi. 

Landa  

 


