
                        

                     SDRUŽENÍ AMATÉRSKÝCH CYKLISTŮ  
                      ČESKÉ REPUBLIKY  
 

 IČ: 676766669  
 Se sídlem :  Ladova 766 , 278 01 Kralupy nad Vltavou  

Zápis z jednání zaslán na:

UAC: Petr Škrabal
Sk – MP o.s.: Zdeněk Wiedermann
ŠUAC: Miroslav Švátora
SAL: (Petr Hennlich + Petr Hendrich)
JAL: Miloslav Šustr
SPAC: Pavel Krchňák

Jednání SACu = ukončení roku 2012 + návrh na rok 2013
sobota 17.11.2012, Velká Bíteš, restaurace u Raušů od 12:00 hodin

1. Vyúčtování pojištění za rok 2012 (doplatky/přeplatky)

Přeplatky převést z účtu SACu na účty jednotlivých lig nejpozději do 30.11.2012.
Přeplatky jsou převedeny na účty jednotlivých lig k 20.11.2012.

2. Rozúčtování pojištění na rok 2013 = záloha včetně SALky, (vychází se z     celkových počtů a přeplatků pojistného   
v     roce 2012, upraveno bez slevy = 12     000 Kč poskytnuté v     roce 2012)  
UAC = 15.500,-Kč
SAL = 9.000,-Kč
JAL = 9.500,-Kč
ŠUAC = 8.000,-Kč
MP = 15.500,-Kč
SPAC = 19.500,-Kč
Celkem záloha na rok 2013 = 77.000,-Kč
Částky bude třeba převést na účet SACu do 15.3.2013.
Tato verze je odsouhlasena a bude realizována v případě pokračování SALky v činnosti.

2A. Rozúčtování pojištění na rok 2013 = záloha bez SALky (na každou ligu vychází 1.800,-Kč)
UAC = 17.300,-Kč
JAL = 11.300,-Kč
ŠUAC = 9.800,-Kč
MP = 17.300,-Kč



SPAC = 21.300,-Kč
Celkem záloha na rok 2013 = 77.000,-Kč
Částky bude třeba převést na účet SACu do 15.3.2013.
Tato verze je odsouhlasena a bude realizována v případě, že SALka nebude pokračovat v činnosti.

3. Zhodnocení MR SAC na silnici v     roce 2012 (návrhy, připomínky a náměty)  
Díky ligám, které zařadili závody republikového mistráku do svých kalendářů, byla účast na letošním mistrovství 
uspokojivá. Bude tedy velmi vhodné, aby tento krok realizovali i ostatní ligy. Toto je jediná cesta jak „zachránit“ 
silniční mistrák. Zachovat jeho prestiž a „zaručit“ pořadateli tohoto závodu dostatečnou účast. Jen tak se tento 
závod stane „atraktivním“ i pro ostatní případné pořadatele. Tím pádem by bylo možné do budoucna vybírat z více 
variant místa konání silničního mistráku.
Z pohledu organizace bude třeba do budoucna zajistit přihlášení pouze v případě vyplnění veškerých požadovaných 
údajů (ligu, kterou účastník reprezentuje, pokud má licence více lig = rozpočítání pojistky), včetně přihlášení na 
místě.
Bez připomínek.

4  .   Zhodnocení MR SAC v     MTB v     roce 2012 (návrhy, připomínky a náměty)  
Z pohledu organizace byla v letošním roce historicky nejvyšší účast. Na příští rok se chystá rozšíření trasy závodu a 
zkvalitnění zázemí, včetně doprovodného programu.
Bez připomínek.

5. Přidělení MR SAC na silnici v     roce 2013  
Termín konání mistrovství bude sobota 20.7. a neděle 21.7.2013. Návrh na pořadatele = UAC v Dobrovicích u Mladé 
Boleslavi.
Stejné podmínky jako v letošním roce, úprava trasy silničního závodu = více kopců.
Podpora pořadatele stejná jako v roce 2012. Časovka 15.000,-Kč a silniční závod 15.000,-Kč. Celkem tedy 30.000,-
Kč. Výše startovného jako v roce 2012, 150,-Kč (1 osoba/ 1 závod). V případě přihlášení na místě bude startovné 
300,-Kč (1 osoba/ 1 závod
Schváleno přidělení pořádání mistrovství v termínu 20.7.-21.7.2013 UAC v Dobrovicích u Mladé Boleslavi.
Zakomponování obou mistrovských závodů do kalendářů závodů MP a ŠUACu (vylepšené bodování tohoto závodu pro 
závodníky těchto lig = motivace k účasti).

6. Přidělení MR SAC v     MTB v     roce 2013  
Návrh  na  pořádání  MR  SAC  v MTB  =  UAC.  Mistrovství  bude  uspořádáno  v Odolene  Vodě.  Do  31.1.2013  zašle 
pořadatel prostřednictvím P.Škrabala základní informace (termín, propozice, mapy a profily). Do 31.2.2013 budete 
mít možnost tyto propozice připomínkovat. Jejich oficiální  znění bude následně vydáno pořadatelem 1.3.2013 na 
webu mistrovství. Na webových stránkách jednotlivých lig bude přidán odkaz na stránky MTB mistrovství s popisem, 
jak a do kdy je třeba se přihlásit a zaplatit startovné.
Pořadatel mistrovství bude financovat tento závod z vlastního rozpočtu. SAC ČR se nebude podílet na 
spolufinancování tohoto mistrovství.
Schváleno přidělení pořádání mistrovství UAC v Odolene Vodě.

7. Výše příspěvků na MR SAC na silnici v     roce 2013 se SALkou  
- na uspořádání MR SAC (silnice i časovka) v roce 2013 = 30.000,- Kč
- na zakoupení pohárů (42 ks) = 9.000,- Kč
Celková částka 39.000,- Kč bude rozdělena stejným dílem na všechny ligy sdružené v SAC ČR. (39.000 / 6 = 6.500,- 
Kč na ligu). Termín převedení částky podílu na mistrovství SAC ČR na silnici na rok 2013 za jednotlivé ligy na účet 
SAC ČR je nejpozději do 30.4.2013.

Výrobu a dodání mistrovských dresů pro vítěze jednotlivých kategorií obou závodů si pro rok 2013 zajistí pořadatel 
silničního mistrovství samostatně (firma Lawi Dobrovice).
Tato verze je odsouhlasena a bude realizována v případě pokračování SALky v činnosti.

7A. Výše příspěvků na MR SAC na silnici v     roce 2013 bez SALky  
- na uspořádání MR SAC (silnice i časovka) v roce 2013 = 30.000,- Kč
- na zakoupení pohárů (42 ks) = 9.000,- Kč



Celková částka 39.000,- Kč bude rozdělena stejným dílem na všechny ligy sdružené v SAC ČR. (39.000 / 5 = 7.800,- 
Kč na ligu). Termín převedení částky podílu na mistrovství SAC ČR na silnici na rok 2013 za jednotlivé ligy na účet 
SAC ČR je nejpozději do 30.4.2013.
Tato verze je odsouhlasena a bude realizována v případě, že SALka nebude pokračovat v činnosti.

8. Výše příspěvků na MR SAC v MTB v     roce 2013  
- na uspořádání MR SAC v MTB v roce 2013 = navržená částka 0,- Kč
Bez připomínek.

9. Příspěvek na provoz SACu v     roce 2013  
Návrh v roce 2013 bude příspěvek na provoz SAC ČR ve výši 500,- Kč.
Navrhovaný termín převedení příspěvku na provoz SAC ČR na rok 2013 za jednotlivé ligy na účet SAC ČR je 
nejpozději do 15.3. 2013.
Odsouhlaseno.

10. Vyúčtování hospodaření + daňové přiznání za rok 2012
Daňové přiznání za rok 2012 zajistí Petr Škrabal do 31.3. 2013.
Vyúčtování hospodaření za rok 2012, bude součástí daňového přiznání za rok 2012 a bude předáno zástupcům 
jednotlivých lig do 31.3. 2013 (zajistí Petr Škrabal).
Odsouhlaseno.

11. Pověření vedení SAC ČR v     roce 2013  
Návrh - SAC ČR bude vést a navenek zastupovat Petr Škrabal.
Odsouhlaseno.

12. Doklady SAC + vedení účetnictví + daňové přiznání na rok 2013
- kompletní doklady SAC zůstávají uskladněny v sídle SAC (Kralupy, Ladova 766) (zajistí Petr Škrabal)
- vyúčtování hospodaření + daňové přiznání za rok 2013 zajistí Petr Škrabal do 31.3.2014
Odsouhlaseno.

13. MR SAC ČR zájemci pro rok 2014
O pořadateli bude rozhodnuto v průběhu roku 2013. Možnost pořádání v rámci MP.
Odsouhlaseno.

14. Porada SAC 2013
Řádná porada SAC je naplánována na konec kalendářního roku 2013. Termín a místo konání bude upřesněno později.
Odsouhlaseno.

15. Návrhy a připomínky ze stran jednotlivých lig
UAC = Pořádání mistrovství evropy firem 2013 – UAC. Možnost startu kohokoliv.
Info které najdete níže pověsí jako textovou informaci na své webové stránky jednotlivé ligy.
Ahoj, příští rok se v České republice uskuteční nejmasovější sportovní akce roku 2013. Jedná se o devatenáctý ročník evropských 

sportovních her. Místem konání se stala Praha a UAC má to štěstí, že je partnerem tohoto podniku. Ano je to tak, časovku 
jednotlivců (čtvrtek 20.6.2013) a silniční závod (pátek 21.6.2013) bude kompletně zajišťovat a organizačně zastřeší UAC. 
Díky tomu máte možnost se těchto her též zúčastnit. Na základě celkem specifických požadavků byl pro silniční závod 
vybrán okruh v Hřebči a časovka jednotlivců si odbude svou premiéru na novém okruhu v Předboji. Pokud tedy budete mít 
zájem startovat v těchto závodech, je třeba se registrovat na těchto stránkách http://cs.ecsg2013.eu/registrace Zde 
zadejte požadované údaje s tím, že je nutné do názvu firmy uvést též UAC. Příklad, chci reprezentovat firmu Siemens a tak 
do názvu firmy uvedu Siemens/UAC.

Účastnický poplatek činí 150 € na osobu a zahrnuje:
• Účast na 1 sportu (silniční závod a časovka jednotlivců je považována za jeden sport)
• Společnou večerní stravu a volný vstup na večerní kulturní program ve Sjezdovém paláci
• Pořadatelský a informační servis
• Účast na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu
• Základní zdravotní servis (nikoliv pojištění účastníka)
• Volnou vstupenku na Pražskou hromadnou dopravu (MHD)
• Drobné upomínkové předměty

Termín přihlášek

http://cs.ecsg2013.eu/registrace


• Závazná registrace a platba 50% účastnického poplatku do 15.12.2012
• Platba ubytování do 31.12.2012
• Zaplacení doplatku účastnického poplatku do konce ledna 2013

Pojištění není zahrnuto v účastnickém poplatku.
Při placení faktur přebírají účastníci veškeré náklady na bankovní převody.
Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku.
 Veškeré další informace najdeš na http://cs.ecsg2013.eu/

UAC = Řešení spoluúčasti v rámci pojistných událostí. Spoluúčast 1.500,-Kč uhradí liga, jež pojistnou událost 
„způsobí“. Pokud by byla spoluúčast hrazena z rozpočtu SACu, dopláceli by ostatní ligy na pojistné události jiných 
lig.
V rámci tohoto problému bylo odsouhlaseno, že spoluúčast na pojistné události bude uhrazena ligou, jenž pojistnou 
událost „způsobila“. Je též doporučeno vymáhat tuto spoluúčast po viníkovi, který způsobí pojistnou událost. Proto 
je doporučeno, aby tuto informaci jednotlivé ligy zakomponovali jak do Soutěžního řádu a propozic jednotlivých 
závodů a též do textu na startovní listině.

Do 10.1.2013 budou ligy SAC ČR informovány o tom, zda bude v roce 2013 fungovat i nadála liga SAL v rámci SAC 
ČR. Od této informace se budou odvíjet i platby pro rok 2013.

Na výše uvedenou informaci bude navazovat i jednání s pojišťovnou o pojistce na rok 2013. Pokud nebude SALka 
pokračovat v činnosti, bude požadováno přepočítání a zvýhodnění ceny pojistky = méně závodů, méně jezdců, 
znamená menší pravděpodobnost pojistné události. V případě, že SALka bude pokračovat i nadále v roce 2013. 
Požádat pana Seluckého o přepočítání pojistky z pohledu „věrného“ klienta, který má minimum pojistných událostí. 
V roce 2013 bude zajišťovat MP (Wiedermann/Holešovský)

Z pohledu možnosti získání peněz pro jednotlivé ligy je doporučeno využít:
- Dotací krajských úřadů
- Grantů krajských úřadů
- Financí, které má k dispozici příslušný okresní úřad, kde je liga registrována. Jedná se o bývalé 

peníze, které měla k dispozici ČSTV

Návrh zpracoval Petr Škrabal
Pověřený vedením SAC ČR v roce 2012

http://cs.ecsg2013.eu/
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