
 Zápis z jednání 144. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 13.12.2019 v Bílině 

 
Přítomni: Calda, Holcr, Mairich, Rybák 

Omluveni: Flanderka (určité body předjednal telefonicky, Holcrová 

Hosté:   

Jednání řídil předseda ÚKAS ing. Milan Rybák 

 
1.  Kontrola úkolů 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské bundy“ a ty 
následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.   O: Mairich  T: po dodání bund 

8/135  Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu    O: Mairich      T: po dodání bund 
2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
1/140  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 140 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/141  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 141 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/142  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 142 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/143  Zajistit řádné svolání VH ÚKAS na 9.1.2020 do Mostu, 18.ZŠ v Mostě, s jediným bodem jednání: 

Schválení účetní závěrky za rok 2018      O: Rybák a členové výboru ÚKAS   T: dle stanov ČAS 

  
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)   Ú - 1/144 
 a) Výbor ÚKAS opětovně projednal žádost  o příspěvek na pořádání běžeckých pohárů v roce 2019 ve výši á 
3.000,-Kč/ oddíl (ASK Děčín, BěKoDo Teplice a BK FC Kadaň) se závěrem, že výbor ÚKAS souhlasí 
s poskytnutím příspěvku výše jmenovaným oddílům na základě jimi vystavené faktury do 30.12.2019 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

b) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením poštovného ve výši 456,-Kč za rozeslání pozvánek na VH ÚKAS 
9.1.2020. 
 

c)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměn funkcionářům ÚKAS za období 10. – 12.2019 takto: 
Holcrová 6.000,-Kč 
Rybák  6.000,-Kč 
Calda  4.500,-Kč 
Flanderka 2.500,-Kč 
Holcr  3.000,-Kč 
Mairich  2.500,-Kč     
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

d) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměny ŘS a TD, kteří v sezoně 2019 zajišťovali závody vypsané 
ÚKAS, ve výši 300,-Kč/závod. Odměnu výbor ÚKAS poskytuje  nad rámec odměny, příslušející těmto funkcím 
od pořadatelů závodu, jako poděkování za spolupráci s ÚKAS.  Přehled o výkonu TD a ŘS v roce 2019 dodá 
hospodářce ÚKAS předseda SK.  Ú – 2/144 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměny vedoucím výpravy a delegovaným trenérům na mezikrajská 
utkání, běžecký pohár mládeže a závod Euroregionu v Zittau. Každému z uvedených funkcionářů přísluší 
finanční odměna ve výši 500,-Kč/závod. Přehled o delegovaných funkcionářích viz  Příloha č.2.  
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

f)  Hospodářka ÚKAS žádá p. Vachutu o dodání originálu dokladu o převzetí dárkových karet od firmy Globus. 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 
g) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením částek 5.000,-Kč jako odměnu AK Žatec, za pořádání KP v přespolním 
běhu v roce 2019 a 18.000,-Kč jako odměnu AK Most za uspořádání 2. kola KPD ml. žactva- skupina západ . 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 



h) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměny 3.000,-Kč předsedovi KR p. Mairichovi a 2.000,-Kč p. 
Holcrovi za práci s evidencí a aktualizací databáze rozhodčích a zajištění medailí pro KP ÚKAS 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

i)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených s občerstvením na výroční schůzi výboru ÚKAS do 
výše 2.000,-Kč 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

j) Výbor ÚKAS souhlasí s náklady, které jsou spojené s přípravou VH ÚKAS dne 9.1.2019  (občerstvení, 
pronájem jednací místnosti). Konkrétní částky budou doplněny po zajištění odsouhlasených služeb.  
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

k)  Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením odměny 3.000,-Kč revizoru účtů ÚKAS, za práci spojenou s kontrolou 
účetní závěrky ÚKAS 2018 a kontrolou účtů ÚKAS v roce 2019  
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 

 

l)   Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného členům výboru ÚKAS na jednání Výboru ÚKAS, dle 
Přílohy č.1             pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 
3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS    
a) Předseda výboru ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o „Smlouvě s ČAS o finanční úhradě pro rok 2019“, 
popsal současný stav věci a následně vyzval členy výboru ÚKAS (s ohledem na názorové rozdíly k dané 
problematice) o vyjádření podpory pro další práci ve funkci předsedy ÚKAS. Výsledek výzvy: Flanderka 
telefonicky ANO, Holcr ANO, Mairich ANO, Calda ANO, ale zlepšit diplomacii jednání 
     
b) Problematika manažer ÚKAS           
 -  Výbor ÚKAS nerozumí jednání manažera ČAS pro ÚK, že neposkytl výboru ÚKAS, manuál „Příprava a 
průběh VH KAS v roce 2019“, který obdržel od ing. J.Topinky, na proškolení k této problematice. Zároveň 
výbor ÚKAS nechápe, proč ve věci proškolení k „Přípravě a průběhu VH KAS v roce 2019“ nebyl k účasti na 
školení vyzván zástupce výboru ÚKAS, který VH ÚKAS dle stanov ČAS svolává. (Výbor ÚKAS mohl následně 
manažera ČAS pro ÚK k účasti na školení delegovat, pokud by se nikdo ze členů výboru ÚKAS, s ohledem na 
pracovní vytížení, nemohl zúčastnit).   
-   Výbor ÚKAS opětovně konstatuje, že není řádně informován o práci manažera ČAS pro ÚK (viz  poprvé nám 
zaslaný zápis z již celkem 13 proběhlých jednání manažerů s funkcionáři ČAS).  
-  na základě výše uvedeného, výbor ÚKAS opětovně projednal alternativu účasti manažera Mgr.M.Vachuty na 
jednáních výboru ÚKAS v pozici sekretáře ÚKAS. Kompetence manažera ve věcech týkajících atletiky v ÚK 
(ze stanov ČAS je ÚKAS reprezentantem a organizátorem atletiky v ÚK) budou předmětem příštího jednání 
výboru ÚKAS.    Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 

-  Na základě rozhodnutí výboru ÚKAS se manažer ČAS pro ÚK, počínaje 1.1.2020 vyzývá k účasti na jednání 
výboru ÚKAS v pozici sekretáře ÚKAS. Tato skutečnost bude oznámena na ČAS s tím, že výbor ÚKAS požádá 
oba uvedené subjekty o souhlasné stanovisko.   Ú – 3/144 
 
c)  Schůzka s hejtmanem ÚK se uskuteční 10.10.2020 v 10:00 hodin v kanceláři hejtmana ÚK v Ústí n/L. Na 
základě návrhu předsedy výboru ÚKAS se jednání za ÚKAS zúčastní  Rybák a Mairich. 
Hlasování bod       -      pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
  
d)  Předseda výboru ÚKAS informoval o problematice, spojené s účastí krajského družstva na mezikrajovém 
utkání staršího žactva v Praze - Stromovce 14.12.2019  -  problematika účasti, doprava nebo cestovné, … 
Výbor vzal na vědomí   
 
 
4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích j.Mairich 
a)  předseda KR informoval o problematice měření a vážení při závodech pořádaných v Ústeckém kraji. Dle 
požadavku ĆAS, by všechny závody, uváděné ve statistice ČAS, měly být zajištěny měřící technikou. V ÚKAS 
je tato služba zajišťována proškoleným rozhodčím pro měření a vážení J. Reisem, který má soupravu pro MaV 
převzatu do vlastní péče (odpovídá za ní). V případě jeho nedostupnosti, jsou proškoleni R.Trubač a J.Kalát, 
kteří by za J.Reise zaskočili.   Výbor vzal na vědomí   
 
b)  Předseda KR opětovně otevřel problematiku předávání bund rozhodčím. Zpochybnil správnost rozhodnutí 
vydávat bundy oproti úhradě 500,-Kč. Výbor ÚKAS po diskuzi obhájil své původní stanovisko, tj. bundy budou 
vydávány oproti úhradě částky 500,-Kč kmenovým oddílem dotčeného rozhodčího. Takto založený postup chce 
výbor ÚKAS uplatňovat u všech do budoucna oslovených rozhodčích.   Výbor vzal na vědomí   



5. Problematika činnosti komise sportovní  - předseda komise sportovní  P.Flanderka 
a)  Předseda SK (telefonicky) informoval výbor ÚKAS o odpřipomínkování Halové brožury ÚKAS 2020 členy 
sportovní komise a vyzval výbor ÚKAS k jejímu schválení. Výbor ÚKAS dokument schválil. 
pro:    4           proti:    0        zdržel se:     0 
 
 
6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr 
- Statistik ÚKAS, na základě rozeslaných návrhů, informoval o stavu ankety Atlet ÚK 2019. Následně proběhla 
diskuze k dané problematice a výbor ÚKAS s konečnou platností rozhodl takto: 
Kategorie dospělých:   Kategorie mládež:   Kategorie žactvo: 
1. Ščerba (AC Ústí/L)   Helebrantová (ELNA Počerady)  Chýlová (AK Most) 
2. Vejražka (AK Klášterec n/O)  Porubčanová  (ELNA Počerady)  Majer (PROVOD Ústí)  
3.  Svobodová (AK Most)   Ševčíková (AK Klášterec n/O)  Mráčková (AK Most) 
Upomínkové plakety zajistí Rybák a předání bude provedeno při VH ÚKAS dne 9.1.2020 (nebo dle dohody při 
halovém KP dané kategorie)   Ú – 4/144  
 
 
7.  Různé 
- předseda ÚKAS vyzval výbor ÚKAS k hledání nových cest, jak efektivněji propagovat atletické hnutí v kraji. 
Navrhl následující směry – ohodnocovat finančně nejúspěšnější atlety a trenéry, zavést výkonnostní limity 
žactva pro získání dresu Talent ÚKAS, konání společných soustředění, či reprezentačních akcí pro vybrané 
úspěšné závodníky ÚKAS, finančně se spolupodílet na pořádání těch nejvýznamnějších závodů v kraji, ….. 
Výzva je zároveň předkládána i všem členům ÚKAS. Své podněty, prosíme, zasílejte na email: 
rybak.milan@seznam.cz     Budeme za ně rádi.   
 
 
8.  Úkoly 

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské bundy“ a ty 
následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.   O: Mairich  T: po dodání bund 

8/135  Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu    O: Mairich      T: po dodání bund 
 

2/136  Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji 
      O: Rybák a Vachuta  T: trvá 
1/140  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 140 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/141  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 141 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/142  Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 142 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
1/143  Zajistit řádné svolání VH ÚKAS na 9.1.2020 do Mostu, 18.ZŠ v Mostě, s jediným bodem jednání: 

Schválení účetní závěrky za rok 2018      O: Rybák a členové výboru ÚKAS   T: dle stanov ČAS 
1/144    Zajistit úkony vyplývající z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 144 jednání Výboru 

ÚKAS    O: Rybák a Holcrová  T: do 31.12.2019 
2/144    Dodat hospodářce ÚKAS přehled o zapojení TD a ŘS v roce 2019 pro potřebu vyplacení odměny (300,-

/závod)      O: Flanderka    T: do 28.12.2019 
3/144   Informovat a vyžádat si stanovisko ČAS a manažera ČAS pro ÚK, k výzvě účasti manažera, na jednáních 

výboru ÚKAS v pozici sekretáře ÚKAS.    O: Rybák   T: do 31.12.2019 

 

4/144    Zajistit pořízení a následné předání upomínkových plaket pro anketu Atlet ÚKAS 2019 (dle kategorií).  
      O: Rybák   T: do 9.01.2020 

 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS ………. bude upřesněno po konání VH ÚKAS 9.1.2020 v Mostě 
Zapsal: Milan Rybák 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1     Podklad pro úhradu cestovného členům výboru ÚKAS 
 

datum č.v ÚKAS   Rybák Mairich Holcr Calda Flanderka Holcrová Poznámka 

17.01.2019 137 Děčín / 0 / / / O   

21.02.2019 138 Bílina / 0 / O / O   

11.04.2019 139 Bílina / / / O / O   

02.07.2019 140 - / / / / / / Per rollam  

30.10.2019 141 -  /  /  /  / / / Per rollam   

14.11.2019 142 Ústí n/L  /  0  /  /  /  0   

06.12.2019   143 - /  /  /  /  /  / Per rollam  

13.12.2019  144  Bílina  /  /  /  /  0  0   

Součet 2019 8   8 5  8 6 7 3    

v případě konání výboru ÚKAS formou per rollam se cestovné nehradí    
 
 
Příloha č.2    Přehled delegovaných funkcionářů na mezikrajové akce     
 
1. Mezikrajové utkání mladšího žactva v Kladně 29.9.2019 
Vedoucí výpravy:  Milan Rybák 
Trenéři:    Besser, Nechvátal, Parnica 
 
2.  Mezikrajové utkání staršího žactva Praha – Stromovka  14.12.2019 
Vedoucí výpravy:  Miroslav Vachuta (pracovník ČAS) 
Trenéři:    Brůžek, Duffek, Parnica, Rybák  
 
3.  Běžecký pohár mládeže Dříteč 23.11.2019 
Vedoucí výpravy:  Milan Rybák 
Trenéři:    Duffek, Nechvátal 
 
 
Cestovné na Mezikrajové utkání staršího žactva Praha – Stromovka  14.12.2019 
K dopravě závodníků byla použita osobní auta takto: 
Trasa Ústí – Lovosice – Praha (hala Olympu Praha) a zpět  ……  M.Vachuta  + 1x……… údaj dodá M.Vachuta 
Cestovné 2x 100km á 4,-Kč/km  = 800,-Kč/ jedno vozidlo (2x) 
Trasa Chomutov – Most – Praha (hala Olympu Praha) a zpět ….  Z. Brůžek 
Cestovné 2x 125km á 4,-Kč/km   =  1000,-Kč 
Trasa Most – Louny – Praha (hala Olympu Praha) a zpět  ……..  T.Parnica, M.Rybák , Šíma 
Cestovné 2x 90km  á 4,-Kč/km   =  720,-Kč/ jedno vozidlo (3x) 
Celkem cestovné 4.760,-Kč  (cestovné je možné uhradit na souhrnný cestovní doklad a Rybák celkovou částku 
převezme a pak jednotlivé dílčí částky předá řidičům vozidel). 
 


