Zápis z Valné hromady Svazu UL létání ,
Váňův statek - Dubovice 17.11.2018

Jednání Valné hromady bylo zahájeno moderátorem Tomášem Trávníkem. Představení
členů předsednictva a sportovní komise. Uvítání hostů.
Počet přítomných v době zahájení 62 osob

Volba pracovních orgánů valné hromady:
a)
b)
c)
d)
e)

Volební komise: Pavel Zeman, Jiří Krajča, Karel Švec, pro hlasovalo 62, proti 0
Mandátová Jiří Rybář, Lucie Krameriusová, pro hlasovalo 62, proti 0
Návrhová komise: Judr. Camrda, Vladimír Šilhan, pro hlasovalo 62, proti 0
Zapisovatel: Lenka Bejčková, pro hlasovalo 62, proti 0
Ověřovatel zápisu: Petr Hynek, pro hlasovalo 61, proti 1

Schválení programu valné hromady
a) Volba pracovních orgánů VH (mandátová, volební, návrhová komise, zapisovatel,
ověřovatel zápisu)
b) Schválení programu a jednacího řádu VH
c) Zpráva o činnosti předsednictva
d) Zpráva o činnosti sportovní komise 2017/2018
e) Zpráva o Programu podpory MT 2017/2018
f) Zpráva o průběhu Mezinárodních soutěží 2017/2018 a zástupce CIMA
g) Prostor pro správu a hlavní inspektory LAA ČR
h) Vývoj v Evropě
i) Restrukturalizace SK v roce 2018
j) Revize Organizačního Řádu
k) Návrh programu svazu na rok 2019/20 a výše členského příspěvku.
l) Diskuze k návrhu programu
m) Představení Aleše Trtila jako kandidáta na prezidenta LAA ČR nominovaného
předsednictvem
n) Rozhodčí - oficiální pozorovatel
o) Všeobecná diskuse
p) Volba předsednictva Svazu Ul.
q) Volba delegátů konference LAA ČR
r) Přijetí usnesení
s) Závěr

Program VH byl přijat 60 hlasy pro, proti 1, zdržel 0.

Jednací řád VH
1) Vystoupení každého řečníka bude maximálně 2 minuty – 37 proti, návrh nepřijat
2) K jednomu bodu je možné vystoupit 2x - hlasováno 27 proti, 2 zdrželi, návrh
byl přijat
3) Veškeré návrhy na Usnesení k jednotlivým bodům předkládají účastníci písemně
návrhové komisi – 11 proti, 44 pro, návrh byl přijat
4) Diskuse je ukončena na návrh předsedajícího – hlasováním. – 7 proti, 4 zdržel,
42 pro, návrh byl přijat
1-a) Návrh V. Šilhana, jeden řečník 5 minut poprvé, podruhé 2 minuty – 20 proti, 1
zdržel, 41 pro návrh byl přijat
1-b) Návrh 15 minut-nehlasovalo se
1-c) Návrh 5 příspěvků, 5 minut každý další 2 minuty-nehlasovalo se
Závěr: K jednomu bodu může každý řečník vystoupit maximálně 2x – první příspěvek
maximálně 5 minut a druhý maximálně 2 minuty, veškeré návrhy na Usnesení k jednotlivým
bodům předkládají účastníci písemně návrhové komisi, diskuse je ukončena na návrh
předsedajícího – hlasováním.
Zpráva o činnosti předsednictva za rok 2017, 2018
Michal Seifert podal zprávu o činnosti předsednictva Svazu UL o naplnění programu
schváleným VH v roce 2016. Jiří Rybář přednesl zprávu o hospodaření Svazu UL-příloha
zápisu.
Zpráva o činnosti sportovní komise za rok 2017, 2018
Lenka Bejčková podala zprávu o činnosti sportovní komise za rok 2017. Marek Velát podal
zprávu o činnosti sportovní komise za rok 2018 formou prezentace.
Zpráva o programu podpory pro mladé talenty 2017, 2018
Lenka Bejčková podala zprávu za rok 2017. Jiří Nečas podal zprávu za rok 2018. Marek
Velát zhodnotil vývoj vyhodnocovacího softwaru
Zpráva o průběhu Mezinárodních soutěží 2017, 2018 a zástupce CIMA
Petr Jonáš podal zprávu o EMC 2017-Nagykanizsa a WMC 2018 –Nagykanizsa. Sportovní
reprezentace ČR je ve světovém srovnání velmi silná a úspěšná, opětovně se dostavují
výsledky podpory mladých talentů, celosvětový trend úbytek jednomístných posádek.
Informace o aktivitách zastupování v CIMA.

Prostor pro správu a hlavní inspektory LAA ČR

Moderátor uvedl medailonek o Janu Brskovském. Památku uctila VH minutou ticha.
Jiří Koubík přednesl změny, které nastaly v personálním obsazení ve správě LAA ČR.
Nastínil problematiku váhových limitů, bezpilotních prostředků, rozdělení vzdušného
prostoru. Informoval o problematice získání dotace z MŠMT v roce 2016, 2017, která se
velmi těžko získala a peníze přišly na účet až na konci roku. Bylo probráno téma nehod,
stížností a událostí řešených v rámci správy LAA ČR.
Zdeněk Doubek-hlavní inspektor provozu pohovořil o semináři bezpečnosti létání
Václav Fiala – hlavní inspektor vírníků seznámil VH, že významně stoupl zájem o létání
s vírníky a narůstá počet členů
Petr Chvojka – inspektor motorových závěsných padáků informoval o problematické létání
závěsných padáků v ČR a problematiku elektroletů.
Vývoj v Evropě
Ivo Lengál informoval o mezinárodních aktivitách LAA – lobování za zachování výhod 450
kg, a umožnit provoz současným typům UL letounů s váhou 600 kg, změna nařízení – nově
EU 2018/1139 Annex I.
Restrukturalizace SK v roce 2018
Ivoš Lengál přednesl svůj názor názor na restrukturalizaci SK.

Revize Organizačního řádu svazu UL
Návrhy na změnu:
– volit sportovní komisi na VH
- organizační řád zůstat jak je, v rozporu se Stanovami LAA
- volební období předsednictvo je 1 rok
- proti návrh volební období předsednictva jsou 4 roky
- proti návrh volební období předsednictva 2 roky
- zrušení bodu i 4
- změnit bod 4) Z vlastního rozhodnutí, nebo na návrh nejméně 25 členů svazu odborné
komise pro řešení odborných

Návrh programu svazu na rok 2019/20 a výše členského příspěvku.
a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající regulace ultralehké
kategorie na národní úrovni a podporovat vznik nové evropské kategorie
s ekvivalentní mírou regulace i pro vyšší maximální vzletovou hmotnost (LSA)

b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2019) a mapy (2020)
1:200 000.
c) Výše členského příspěvku 600 Kč.
d) Zajištění státní sportovní reprezentace.
e) Zabezpečení MČR a to i pro rekreační kategorii.
f) Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka.
g) Podpora programu pro mládež, mladé soutěžní piloty a navigátory.
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost.
i) Podpora aktivit k bezpečnosti létání.
Diskuze k návrhu programu
Proběhla diskuze k návrhu programu, nové návrhy:
A- Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající, případně výhodnější,
regulace ultralehké kategorie na národní úrovni a podporovat vznik nové evropské kategorie
s ekvivalentní mírou regulace i pro vyšší maximální vzletovou hmotnost (LSA)
E- Zabezpečení MČR pro všechny soutěžní třídy, jeho propagace a podpora
F- Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka, jeho propagace a podpora

a) -hlasování
b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2019) a mapy (2020)
1:200 000.
c) Výše členského příspěvku 600 Kč.
d) Zajištění státní sportovní reprezentace.
e) -hlasování
f) -hlasování
g) Podpora programu pro mládež, mladé soutěžní piloty a navigátory.
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost.
i) Podpora aktivit k bezpečnosti létání.
Představení Aleše Trtila jako kandidáta na prezidenta LAA ČR nominovaného
předsednictvem
Aleš Trtil přednesl informaci o své kandidatuře. Proběhlo hlasování o kandidátovi proti 0,
zdržel 2, pro 61
Aleš Trtil byl zvolen kandidátem na prezidenta za Svaz UL.
Rozhodčí – oficiální pozorovatel
Jan Bém promluvil o problému rozhodčích rekordů a vybídl členy k vyškolení k této
problematice, požádal o hledání zájemců například prostřednictvím časopisu Pilot.

Všeobecná diskuze
1) Proběhla diskuze k organizačnímu řádu.
Hlasovalo se pro ukončení diskuze, pro 54 hlasů.
Hlasováno o tom zdali chce - Valná hromada zachovat původní Organizačního řádu svazu
UL. Bylo odsouhlaseno zachování organizačního řádu svazu UL. O dalších návrzích se
nehlasovalo
Návrhy na změnu:
- volit sportovní komisi na VH
- proti návrh organizační řádu zůstat jak je, návrh volit sportovní komisi na VH je v rozporu se
Stanovami LAA
- volební období předsednictva jsou 4 roky
- proti návrh - volební období předsednictva 2 roky
- proti návrh - volební období předsednictvo je 1 rok
- zrušení bodu v plném rozsahu organizačního řádu svazu UL odstavec 3, b), i) (4)
Zřizuje Sportovní komisi a z vlastního rozhodnutí, nebo na návrh nejméně 25 členů svazu
odborné komise pro řešení odborných problémů (komise vírníků či jiné komise). Zástupce
komisí přizve k jednání předsednictvo vždy, je-li k tomu věcný důvod.
- změnit bod 4) následovně
… z vlastního rozhodnutí, nebo na návrh nejméně 25 členů svazu odborné komise pro
řešení odborných ...
2) Proběhla rozsáhlá diskuze k restrukturalizaci sportovní komise.
3) VH odsouhlasila navýšení členských příspěvků na 600 Kč
4) Petr Hynek požaduje o změnu přístupu organizačního zajišťování soutěží, které mají
klesající tendenci. Navrhuje zajistit „nelétajícího„ teamleadera.
Hlasovalo se o tom, že Valná hromada nadále nechce řešit interní problémy
sportovní reprezentace Svazu UL. Odsouhlaseno většinou.
5) Pavel Zeman rozvinul debatu o propagaci navigačního létání a možnostech zapojen
dalších pilotů.

Program Svazu UL na rok 2019/20 a výše členského příspěvku
a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající, případně výhodnější,
regulace ultralehké kategorie na národní úrovni
b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2019) a mapy (2020)
1:200 000.

c) Výše členského příspěvku 600 Kč.
d) Zajištění státní sportovní reprezentace.
e) Zabezpečení MČR pro všechny soutěžní třídy, jeho propagace a podpora
f) Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka, jeho propagace a podpora
g) Podpora programu pro mládež, mladé soutěžní piloty a navigátory.
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost.
i) Podpora aktivit k bezpečnosti létání.
Valná hromada schválila program Svazu UL.
Volba předsednictva Svazu UL
Kandidáti:
Juraj Čekan, Antonín Brůna, Karel Švec, Jiří Rybář, Jiří Nečas, Pavel Zeman, Petr
Hynek, Michal Seifert, Petr Jonáš, Marek Velát, Jan Prokop, Lukáš Běhounek
Valná hromada zvolila předsednictvo svazu ve složení:
Jiří Nečas 45 hlasů, Pavel Zeman 44 hlasů, Marek Velát 41 hlasů, Petr Jonáš 39
hlasů, Juraj Čekan 34 hlasů, Michal Seifert 32 hlasů, Jiří Rybář 31 hlasů
Volba delegátů konference LAA ČR
Petr Jonáš, Marek Velát, Jiří Nečas, Pavel Zeman, Juraj Čekan, Jiří Rybář, Michal Seifert
Lukáš Běhounek, Jan Prokop, Antonín Brůna, Vladimír Šilhan, Lukáš Dolinský, Jakub Rybín
Náhradníci: Václav Fiala, Oldřich Štumbauer, Tereza Lengálová
Usnesení Valné hromady Svazu UL
Valná hromada na závěr přijala usnesení z Valné hromady. Usnesení bylo přijato 52 hlasy,
1 byl proti a 1 se zdržel, celkem hlasovalo 54

Zapsala: Lenka Bejčková
Ověřil: Petr Hynek

Usnesení Valné hromady Svazu UL,
která se konala 17.11.2018 na Váňově statku v Dubovicích
Valná hromada bere na vědomí:
1) zprávy o činnosti sportovní komise za roky 2017, 2018
2) zprávu o programu mladých talentů
3) zprávu o sportovních výsledcích reprezentace
4) zprávy ředitele Správy LAA a hlavních inspektorů ULL a vírníků
5) zprávu o vývoji situace EMF a v Evropě
6) zprávu o rekonstrukci sportovní komise
Valná hromada vzala na vědomí vysvětlení osob zúčastněných na reorganizaci SK a tímto
považuje celou záležitost za uzavřenou.
Valná hromada schvaluje:
1) zprávu o plnění programu Svazu ULL 2017 a 2018
2) Aleše Trtila jako kandidáta Svazu UL na prezidenta LAA ČR
3) zachování stávajícího znění Organizačního řádu
4) zvýšení svazového příspěvku člena Svazu UL na 600 Kč
Valná hromada zvolila Předsednictvo Svazu UL ve složení:
Jiří Nečas 45 hlasů, Pavel Zeman 44 hlasů, Marek Velát 41 hlasů, Petr Jonáš 39 hlasů, Juraj
Čekan 34 hlasů, Michal Seifert 32 hlasů, Jiří Rybář 31 hlasů
Valná hromada zvolila delegáty Svazu UL na konferenci LAA ČR na rok 2018 a 2019:
Petr Jonáš, Marek Velát, Jiří Nečas, Pavel Zeman, Juraj Čekan, Jiří Rybář, Michal Seifert
Lukáš Běhounek, Jan Prokop, Antonín Brůna, Vladimír Šilhan, Lukáš Dolinský, Jakub Rybín
Náhradníci: Václav Fiala, Oldřich Štumbauer, Tereza Lengálová
Usnesení bylo přijato 52 hlasy, 1 byl proti a 1 se zdržel, celkem hlasovalo 54
Zapsala: Lenka Bejčková
Ověřil: Petr Hynek

