JEDNÁNÍ SAC (12.1.2019, Velká Bíteš)
Druhou lednovou sobotu se ve Velké Bíteši uskutečnilo každoroční jednání SACu, kterého se
zúčastnili zástupci všech amatérských lig. Zde je zápis z jednání, který zpracoval Petr Škrabal
pověřený vedením SAC ČR pro rok 2018:
1. Vyúčtování pojištění za rok 2018
Liga

Celkový počet
účastníků
UAC
1474
SAL
947
JAL
882
ŠUAC
576
MP
1447
SPAC
1784
Celkem
711 0
Přeplatek/Doplatek celkem =
Pojištění
Na 1 účast

Pojištění dle účasti
9 635 Kč
6 190 Kč
5 765 Kč
3 765 Kč
9 458 Kč
11 661 Kč

Záloha
11 000 Kč
11 000 Kč
7 000 Kč
6 000 Kč
10 000 Kč
16 000 Kč
Záloha celkem =
14 525 Kč
46 475 Kč
6,536568214

Přeplatek/Doplatek
1 365 Kč
4 810 Kč
1 235 Kč
2 235 Kč
542 Kč
4 339 Kč
61 000 Kč

2. Rozúčtování pojištění na rok 2019 = zálohy vycházejí z celkových počtů a přeplatků pojistného v
roce 2018
UAC = 11.000,-Kč
SAL = 11.000,-Kč
JAL = 7.000,-Kč
ŠUAC = 6.000,-Kč
MP = 10.000,-Kč
SPAC = 16.000,-Kč
Celkem záloha na rok 2019 = 61.000,-Kč
Částky bude třeba převést na účet SACu do 15.3.2019.
V roce 2018 nebyla řešena žádná pojistná událost v některé z lig. Při jednání o pojištění SAC ČR na rok
2019 bude vznesen dotaz na možnou slevu v rámci toho, že jsme neměli pojistnou událost.
POZOR bude třeba informovat o tom, že některé ze závodů budou projíždět i přes okolní stány
(Polsko a Rakousko).
3. Přidělení MR SAC na silnici v roce 2019
Termín konání mistrovství je 20.7. – 21.7.2019 (třetí červencový víkend).
Pořadatelem MR SAC ČR je SPAC. Místem konání je město Krnov.
Zajištěná podpora pořadatele, časovka 15.000,-Kč a silniční závod 15.000,-Kč. Celkem tedy 30.000,Kč. Doporučená výše startovného = 300,-Kč (1 osoba/ 1 závod). V případě přihlášení na místě bude
startovné 500,-Kč (1 osoba/ 1 závod). Statistika účasti v roce 2018 = 229 časovka + 266 silnice celkem
495 účastníků.
4. Výše příspěvků na MR SAC na silnici v roce 2019
- na uspořádání MR SAC (silnice i časovka) v roce 2019 = 30.000,- Kč
- na zakoupení pohárů (42 ks) = 12.000,- Kč tato částka byla navýšena jako motivace pro pořadatele
mistrovství z pohledu ohodnocení nových kategorií (muži ročník narození 1949 a starší a ženy ročník
narození 1979 a starší)

Celková částka 42.000,- Kč bude rozdělena stejným dílem na všechny ligy sdružené v SAC ČR. (42.000
/ 6 = 7.000,- Kč na ligu). Termín převedení částky podílu na mistrovství SAC ČR na silnici na rok 2019
za jednotlivé ligy na účet SAC ČR je nejpozději do 30.4.2019.
SAC ČR dodá pořadateli příslušný počet mistrovských dresů. V případě vypsání zmiňovaných kategorií
se bude jednat o 9 + 9 dresů = 18 dresů. Zástupce JALky osloví firmu Kalaš, zda by pokračoval ve
spolupráci z roku 2018. Pokud se nepodaří spolupráci domluvit, bude informovat ostatní členy SAC
ČR. Ti následně využijí svých kontaktů a pokusí se domluvit spolupráci s jinou firmou.
5. Příspěvek na provoz SACu v roce 2019
V roce 2019 bude příspěvek na provoz SAC ČR ve výši 1.000,- Kč. Stejný jako v roce 2018. Navrhovaný
termín převedení příspěvku na provoz SAC ČR na rok 2019 za jednotlivé ligy na účet SAC ČR je
nejpozději do 15.3. 2019.
6. Vyúčtování hospodaření + daňové přiznání za rok 2018
Daňové přiznání za rok 2018 zajistí Petr Škrabal do 31.3. 2019.
Vyúčtování hospodaření za rok 2018, bude součástí daňového přiznání za rok 2018 a bude předáno
zástupcům jednotlivých lig do 31.3. 2019 (zajistí Petr Škrabal).
7. Pověření vedení SAC ČR v roce 2019 + volba předsedy SAC ČR na rok 2019
Novým předsedou SAC ČR na rok 2019 byl jednomyslně zvolen (odhlasován prostou většinou
přítomných členů SAC ČR) Pavel Zach. Ten tak bude vést a navenek zastupovat SAC ČR v roce 2019.
8. Doklady SAC + vedení účetnictví + daňové přiznání na rok 2019
- nový předseda SAC ČR je pověřen založením nového účtu SAC ČR
- nový předseda zajistí dispoziční práva pro další pověřenou osobu (účetní SAC ČR) k nakládání s
financemi SAC ČR a přístupem k účtu SAC ČR
- nový předseda SAC ČR je pověřen zajištěním přechodu SAC ČR na právní formu Spolku
- obsah Stanov Spolku bude doplněn o „pověřenou osobu“, která bude nakládat s financemi SAC ČR a
bude mít zajištěn přístup k účtu SAC ČR
- obsah Stanov Spolku bude doplněn o podporu mládeže
- obsah Stanov Spolku bude doplněn o rozvoj sportu směrem k mládeži
- obsah Stanov Spolku bude doplněn o podporu tělesně postižených
- obsah Stanov Spolku bude doplněn o podporu tělesně postižených dětí a mláděže
- změna sídla SAC ČR je odsouhlasena
- kompletní doklady SAC budou uskladněny v novém sídle SAC ČR (zajistí nový předseda SAC ČR)
- vyúčtování hospodaření + daňové přiznání za rok 2019 zajistí nový předseda SAC ČR do 31.3.2020
9. MR SAC ČR zájemci pro rok 2020
O pořadateli bude rozhodnuto v konání MR SAC ČR 2019. Zájem mají MP (Žamberk), ŠUAC
(nespecifikovaná lokalita) a SAL (nespecifikovaná lokalita).
10. Porada SAC 2019
Řádná porada SAC je naplánována na konec kalendářního roku 2019. Termín a místo konání bude
upřesněno později.
11. Návrhy a připomínky ze stran jednotlivých lig
- rozšíření kategorie F (nad 70 let) v rámci hodnocení mistrovství SAC ČR
- rozšíření kategorie V (veteránky ženy) v rámci hodnocení mistrovství SAC ČR
POZOR pořadatel mistrovství SAC ČR v roce 2019 bude informovat, zda uvedené kategorie v rámci
mistrovství vypíše a následně vyhodnotí

12. rozdělení kategorií SAC ČR pro rok 2019 (platné rozdělení/hodnocení pro mistrovství SAC ČR
2019)
• A - muži - ročník narození 2000 až 1990
• B - muži - ročník narození 1989 až 1980
• C - muži - ročník narození 1979 až 1970
• D - muži - ročník narození 1969 až 1960
• E - muži - ročník narození 1959 a 1950
• F – muži - ročník narození 1949 a starší
• J - junioři - ročník narození 2004 až 2001 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
• Z - ženy - ročník narození 2000 až 1980
• V – veteránky – ročník narození 1979 a starší

