
Zápis z mimořádné/nemimořádné schůze České asociace lodní třídy 
Laser 6. Června 2015 (Lipno Černá v Pošumaví) 

Návrh programu schůze: 
1. Zpráva výboru o finančních pohybech na účtu ALT Laser a o přijatých opatřeních. 

2. Návrh komise pro přípravu nových stanov ALT Laser 

3. Návrh revizní komise 

4. Pravidla pro rozdělování dotace pro mládež a organizace soustředění ALT Laser  

5. Diskuse, usnesení, hlasování. 

Přítomni:  
Členové výboru: Dan Audy (předseda), Vaclav Novotný (místopředseda). 
Členové ALT: 21 členů zapsaných do presenční listiny a asi dalších 20 členů nezapsaných do prezenční 
listiny (detaily viz startovní listina CTL 151312 Cena Šumavy).  
Hosté: Rodinní příslušníci zejména nezletilých členů ALT, Karel Bauer (Předseda výkonného výboru 
ČSJ, příchozí v době bodu programu 4.  

 

Zápis z průběhu jednání  

Úvod 
• D. Audy informoval, že se nemůže jednat o mimořádnou valnou hromadu z důvodu, že nebyl 

dostatečný počet členů lodní třídy, kteří žádali o svolání valné hromady1. Požadovaný počet 
členů, který může vyžádat svolání valné hromady je 1/3 všech členů. V tomto rozsahu byl sice 
adresován dopis s požadavkem, několik členů však tento požadavek vzalo zpět po té, co jim byla 
výborem vysvětlena situace s pohyby na účtu. Z tohoto důvodu se jedná pouze o informativní 
schůzku členů lodní třídy.  

1. Zpráva výboru o finančních pohybech na účtu ALT Laser a o přijatých opatřeních  
• D. Audy informoval: Potvrdilo, že P. Drahorád provedl neoprávněně výběry peněz z účtu lodní 

třídy v celkovém rozsahu 72 000 Kč2, následně na základě upozornění rodičů závodníků Laser 4.7 
byly peníze vráceny prostřednictvím Václava Novotného. Přístup k účtu byl P. Drahorádovi 
pozastaven, pravomoc byla převedena na Kateřinu Vajdišovou, která byla kooptována do 
výkonného výboru ALT. P. Drahorád se vzhledem k pochybení vzdal místa ve výboru.  

• D. Audy konstatoval: Ze strany banky (Raiffeisen BANK) spravující transparentní účty jsou určitá 
bezpečnostní pravidla, kdy se odkaz na otevřený účet se každých 14 dnů mění. Je nutno ho vždy 
vyhledat podle názvu v spolcích jako: „ČESKÁ ASOCIACE LODNÍ TŘÍDY LASER“. V. Novotný byl 
požádán, aby přístup na otevřený účet byl lépe dostupný. 

                                                           
1 16.května 2015 
2 -72 142Kč viz transparentní účet. 



2. Návrh komise pro přípravu nových stanov ALT Laser 
• V. Novotný informoval, že M. Bezděk připravuje první návrh na úpravu stanov. J. Sopoušek se 

přihlásil ke skupině připravující stanovy. J. Sopoušek navrhuje zveřejnit připravené znění stanov 
k připomínkování v termínu před valnou hromadou, aby byl dostatečný prostor pro 
připomínkování ze strany členů. Další, kdo se dobrovolně přihlásil do přípravné skupiny je J. 
Janča.  

3. Návrh revizní komise  
• Výbor ALT namítl, že dosud z důvodu nezájmu, nebyla obsazována pozice revizora účtu.  
• Na pozici revizora účtu byl navržen z pléna J. Halouzka a s účastí na této pozici souhlasil. 

Povinností výboru je dodat mu všechny výpisy z účtu za období od valné hromady 28.9. 2014 a 
všechny účetní doklady. J. Halouzka provede kontrolu účetnictví a zveřejní výsledek kontroly a 
dodané materiály na webu s dostatečným předstihem před valnou hromadou ALT Laser v září 
2015.  

4. Pravidla pro rozdělování dotace pro mládež a organizace soustředění ALT Laser a 
Diskuze 

• V. Novotný informoval, že třída dostává účelové dotace od komise mládeže, které jsou cíleně 
určeny na mládež, na trénink mládeže a na rozvoj třídy. To je hlavní účel směrování prostředků 
nikoli mládeže zařazené v SCM.  

• V. Novotný uvedl, že kdykoliv vyúčtovával peníze, bylo vždy protestováno proti jejich využití pro 
podporu SCM.  

• V. Novotný zrekapituloval vývoj, kdy na základě otevřeného dopisu na VV ČSJ, byla projevena 
nespokojenost s rozdělením mezi lodní třídy. V ten okamžik byly pozastaveny platby třídám. 
Došlo ke změně původně určených 100 000 Kč na 29er, částka byla rozdělena na ½ pro 29er a 
Laser. Na základě stížnosti rodičů závodníků, kteří upozornili na neoprávněné čerpání z účtu pak 
byla pozastavena platba letošní podpory.  

• Co se týká soustředění, jaké budou soustředění, navrhuje je V. Novotný sám. V roce 2015 
uznává, že byla příprava návrhu opožděná, byla však zveřejněna na webu lodní třídy3.  

• Z pléna bylo konstatováno, že návrhy na jarní soustředění ze strany J. Halouzky nebyly vzaty 
v úvahu a do seznamu podpořených soustředění nejsou zahrnuty.  

• M. Smolař Michal Smolař (člena ALT Laser a trenér „Sportovního centra mládeže“ - SCM), 
vysvětlil a upozornil, že je nelogické, pokud SCM závodníci přinesou lodní třídě výsledky, které 
jsou podkladem pro vyčíslení podpory na další rok, že následně nedosáhnou na podporu ze 
strany ALT Laser. Příkladem je podporované soustředění na Dářku v termínu, kdy členové SCM 
se účastní mezinárodních závodů a kapacita soustředění je navíc již naplněna4.  

• J. Janča upozornil, že návrh SCM a RDJ neobsahuje pohárové závody ČR. M. Smolař vysvětlil, že 
účast na pohárových závodech se u členů SCM předpokládá automaticky, v seznamu aktivit jsou 
uvedeny především zahraniční akce a soustředění.  

• Z. Chlup – zrekapituloval historii lodní třídy – nikdy nebyly problémy a navrhuje, aby se vedení 
třídy rekrutovalo z řad závodníků a doporučuje, aby vedení třídy bylo řešeno z řad dospělých 
závodníků a nikoli z řad rodičů. J. Sopoušek ale upozornil, že tato praxe byla reálná v době, kdy 

                                                           
3 Aktualita z 3. Června 2015 na stránkách www.eurolasersat.cz  
 
4 Viz oznámení na stránkách pořadatele http://soustredeni.ycvelkedarko.cz/content/seznam-prihlasenych-0  

http://www.eurolasersat.cz/
http://soustredeni.ycvelkedarko.cz/content/seznam-prihlasenych-0


lodní třídu tvořili pouze závodníci na Laser Standard, nyní početná skupina členů jsou nezletilí 
závodníci na Laser 4,7 a Radiál a tvoří početnou část závodního pole a velkou část členské 
základny lodní třídy, je tedy na místě dát možnost rodičům závodníků se k situaci v ALT 
vyjadřovat.  

• K. Hrubý se dotázal, jak se účastnili členové SCM a RDJ pohárových závodů? M. Smolař uvedl, že 
všech jarních pohárových závodů se s výjimkami účastnili všichni členové SCM a nezletilí členové 
RDJ (Reprezentační družstvo ČSJ).  

• K. Hrubý se dále dotázal, jaká je výše příspěvku z ČSJ na mládež. M. Smolař uvedl, že pro rok 
2015 je ve výši 88 000 Kč . 

• Dále padl dotaz, jak funguje SCM? Účastníci byli seznámeni s obsazením SCM a režimem účasti 
na závodech a soustředěních.  

• M Smolař uvedl, že u dvou lodních tříd (29er, Laser) mají nominovány třídové trenéry (D. Křížek 
M. Smolař). Podpora mládeže a klubů probíhá formou podpory ve výši 800 000 pro mádež tříd 
Cadet, Optimist, Laser, 29er, Feva. Svaz rozdělil jednoposádky a dvouposádky a stanovil 
podmínky podpory. Pro letošní rok je ve výši:  V rámci Laser: 325 000 Kč na RDJ skupina B. 
100 000 Kč na RDJ skupina A. 50 000 Kč na SCM Laser 4,7. V rámci 29 er. 100 000 Kč posádce 
Staňková a Kořánová. Původních 100 000 Kč pro 29er – následně přerozděleno - výsledek 50 000 
Kč pro 29er a 50 000Kč pro Laser. 

• Závěru schůze se účastnil K. Bauer. Zrekapituloval, že podpora mládeže podléhá určitým 
omezením, které je třeba dodržovat. Potvrdil, že podpora poskytovaná lodní třídě je určená všem 
členům lodní třídy bez ohledu na členství v SCM či ALT. Potvrdil, že systém podpory mládeže je 
postupně modifikován a je na místě v případě nejasností, nebo nevyhovujících podmínek jednat a 
hledat taková řešení, která budou vyhovovat většině zúčastněných stran.  

• V. Novotný potvrdil, že co se týká plánování soustředění mládeže je ochoten již na konci sezóny 
koordinovat návrh soustředění s trenérem SCM. Předběžně byl stanoven termín 28.9. na 
projednání sezóny 2016.  

• Pro sezónu 2015 bylo navrženo zkonzultovat plánovaná soustředění s hlavním trenérem SCM, tak 
aby byla umožněna účast i členům SCM.  

5. Usnesení, hlasování. 
• Usnesení a hlasování neproběhlo z důvodů uvedených v úvodním slově předsednictva o 

nedostatečném počtu hlasů žádajících o svolání mimořádné valné hromady. 
 
Zapsali z pověření zákonných zástupců nezletilých  
 
        Jiří Sopoušek a Jana Košťálová 
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