
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 5-2017

Datum jednání:
11. 5. 2017

Místo jednání:
Praha

Přítomni: Petrové: Beneš, Čejka, Tuček a Lenka Trojanová 

Omluven: Petr Polách (přítomen přes skype)

Program:

1. Stanovení pravidel pro doplatek na nákup nové plachty pro reprezentační křídlo 
2. Informace pro gestory programů Programu V MŠMT
3. programy Programu V MŠMT
4. Program IV MŠMT v r. 2017

Zápis:

1. Stanovení pravidel pro doplatek na nákup nové plachty pro reprezentační křídlo 

Podmínkou pro použití dotace MŠMT na nákup náhradních dílů je spolufinancování ve výši 30% 
z vlastních prostředků. Protože zápůjčka ZK  jednotlivým reprezentantům platí pouze na jednu 
sezónu a její prodloužení na druhou a třetí sezónu je závislé na umístění se v žebříčku, 
stanovilo předsednictvo následující pravidla pro doplácení 30% ceny nové plachty. 
 
Reprezentant požadující novou plachtu na zapůjčené reprezentační křídlo musí doplatit 30% její
nákupní ceny z vlastních prostředků. Pokud na ní sám odlétá 3 sezóny, ztratí nárok na jakoukoli 
kompenzaci svého doplatku. Pokud ale po první sezóně o zápůjčku ZK s touto plachtou projeví 
zájem v žebříčku výše umístěný reprezentant, musí dosavadnímu vypůjčiteli zaplatit z vlastních
prostředků 15% ceny této plachty. Analogicky po druhé sezóně 5%. Pokud stávající vypůjčitel 
bude muset ZK přepustit lépe umístěnému reprezentantovi a nenajde se výpůjčitel ochotný 
zaplatit poměrnou část ceny plachty dle pravidel , bude doplatek vypůjčiteli za popsaných 
podmínek vyplacen z prostředků svazu ZL. Plachta bude vrácena v letuschopném stavu (bez 
poškození) a do další výpůjčky uskladněna. (Bližší informace podává Petr Tuček )

2. Informace pro gestory programů Programu V MŠMT
Předsednictvo reaguje na vzniklou nestabilitu (na úrovni ministerstva) v procesu přidělení 
dotací Programu V MŠMT pro rok 2017 a rozhodlo podpořit gestory doposud schválených 
programů v Programu V MŠMT zálohou ve výši 4000kč. Tato záloha bude vyplacena 
bezprostředně po uskutečnění projektu, na přímé náklady, oproti účetnímu dokladu.  Žádáme 
gestory, aby předsednictvo v případě zájmu o zálohu telefonicky informovali. (Bližší informace 
podává Petr Tuček)

3. programy Programu V MŠMT
Předsednictvo obdrželo další dva programy k podpoře ZL z Programu V MŠMT. Program Létání 
do Poháru 2017 a Podpora aerovlekání 2017. Předsednictvo oba programy pečlivě 
diskutovalo a gestorům odeslalo návrh na jisté změny ve znění a podmínkách programů. O 
schválení programů předsednictvo rozhodne po konzultaci tohoto návrhu změn s gestory 
programů. (Bližší informace podává Lenka Trojanová )

4. Program IV MŠMT v r. 2017
LAA ČR obdržela na letošní rok dotaci Programu IV MŠMT v celkové výši 113 700 kč. Po 
vstřícném jednání s ostatními svazy (především svazů PG a MPG) bylo rozhodnuto o přidělení 
části této dotace svazu ZL ve výši 56 850kč. Vzhledem na opotřebení kluzáků v majetku 
reprezentace a k nutnosti zajištění konkurenceschopnosti reprezentačních kluzáků na 
vrcholných světových soutěžích, rozhodlo předsednictvo, využít dotaci na nákup nové plachty 
na jeden z reprezentačních kluzáků. Podle aktuálního Žebříčku ZL byla možnost obnovení 
plachty nabídnuta jako prvnímu Danu Vyhnalíkovi, který nabídku na nákup plachty, pro jeho 
reprezentační kluzák podle podmínek bodu 1. tohoto zápisu přijal. (Bližší informace podává Petr
Tuček)
 



Kontakty na předsednictvo
Předseda Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatik@avitik.cz
Petr Beneš – 00420 777 589 404,  benesak@post.cz
Petr Čejka – 00420 777 123 543, petr.cejka@volny.cz
Petr Polách – 00420 775 688 904, polach.pp@gmail.com
Lenka Trojanová – 00420 736 446 508, leny.trojanova@gmail.com

Zapsala Lenka Trojanová
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