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TJ CHEMIČKA ÚSTÍ NAD LABEM - oddíl veslování p. s. 
Pražská 64/43 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ 05787343 

Zápis č.7/21-25 z jednání výboru oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Datum: 26. 1. 2022 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, L. Zábrodský, J. Kulesa, J. Pokorná 
Omluveni:  
Hosté: K. Janáková 
 
Úkoly: 

• Zpracovat plán oprav a údržby oddílu na roky 2021 - 2025. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 08/2021 - probíhá 

• Zpracovat plán nákupů, údržby a vyřazení lodního materiálu na roky 2021 - 2025. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 08/2021 - probíhá 

• Zajištění doplnění chybějících startovních čísel. 
Zajistí: L. Pavlovský a J. Přibyl, Termín: 4/2022 - probíhá 

• Zajištění nastavení čipů do služebního auta pro každého řidiče. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 12/2021 - probíhá 

• Zpracovat parametry organizace příměstských táborů. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 12/2021 - splněno 

• Zajistit nákup potřebného materiálu a zimní údržbu lodního materiálu před sezónou. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 03/2022 - probíhá 

• Zajistit instalaci modernizace EZS a distribuci nových čipů členům oddílu. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 1/2022 – splněno 

Nové úkoly: 

• Podat žádost na ČVS o spoluúčast na odměně placeného trenéra 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 27. 1. 2022 

• Zajistit úpravu razítek, znaků, cedulí na ČVK ÚL  
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 06/2022 

• Zajistit nákup cestovní lékárničky 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 03/2022 

• Zajistit pořízení domény cvkusti.cz 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 03/2022 

• Zajistit organizaci příměstského tábora 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 08/2022 

Výbor oddílu schvaluje: 

• Parametry žádosti na ČVS o spoluúčasti na odměně placeného trenéra (pro 4, proti 0, 
zdržel se 1), 

• Smlouvu o poskytnutí trenérských služeb L. Pavlovským (pro 4, proti 0, zdržel se 1), 

• Kompetence a povinnosti jednotlivých trenérů viz příloha (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Termínovou listinu 2022 (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Termín Členské schůze na 26. 3. 2022 (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Zajištění změny razítek, znaků, cedulí atp. na ČVK ÚL (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Nákup domény cvkusti.cz (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Parametry příměstského tábora (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 
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• Nákup cestovní lékárničky (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Postupnou výměnu stávajících zářivkových svítidel za LED (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Zvýšení nájemného J. Vávrovi o 7% (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 
Informace: 

• J. Přibyl informoval výbor o vývoji založení ČVK Ústí n. L. 
Různé:  

• Výbor oddílu projednal Zprávu Kontrolní komise přednesenou K. Janákovou. 

• Výbor oddílu projednal návrhy na VH ČVS. 
 

Termín dalšího zasedání: 16. 3. 2022 v 18:00 hod. 
Zapsal: J. Přibyl 
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Příloha k zápisu č. 1 
 
Kompetence, odpovědnost a povinnosti trenérů 
 
Hlavní trenér 
Odpovědnost 

- Je odpovědný Výboru oddílu 
- Odpovídá za správnou a zdravou aplikaci tréninkových metod. 
- Odpovídá z dodržování všech rozhodnutí a předpisů Výboru oddílu 

- Odpovídá za informovanost závodníků pouze v potřebném rozsahu 

Náplň 
- Úzce spolupracuje s kapitánem, resp. Výborem oddílu 

- Realizuje a koordinuje komplexní i individuální sportovní přípravu závodníků oddílu 

- Respektuje „autonomii“ ostatních trenérů, důsledné dodržuje „služební“ hierarchii 

- Svolává trenérské rady zpravidla 1/14 dní, pořizuje zápisy, které e-mailem rozesílá 

všem členům výboru oddílu 

- Informuje výbor oddílu o sportovní činnosti oddílu a vyhodnocování závodní činnosti, 

výkonnosti, úspěšnosti atp. 

- Připravuje podklady o sportovní a závodní činnosti ke zveřejnění na webu oddílu 

- Zpracovává podklady pro rozhodnutí výboru: 

o Sportovní koncepce oddílu 

o Stanovení a vyhodnocování výkonnostních cílů 

o Rozdělení lodí, trenažérů, posilovny, bazénu 

o Návrhy na vyřazení, pořízení sportovního materiálu 

o Návrh a kontrolu čerpání přiděleného rozpočtu 

o Roční tréninkové plány a návrh termínové listiny 

Placený trenér – smlouva o trenérské činnosti 
Odpovědnost 

- Je odpovědný Výboru oddílu 
- Odpovídá za bezpečnost svých svěřenců během tréninkového a soutěžního procesu 
- Odpovídá za správnou a zdravou aplikaci tréninkových metod. 
- Odpovídá z dodržování všech rozhodnutí a předpisů Výboru oddílu 
- Odpovídá za informovanost závodníků pouze v potřebném rozsahu 

Náplň 
- Je řízen hlavním trenérem oddílu 
- Dodržuje Výborem oddílu schválenou koncepci sportovní přípravy 
- Vede své svěřence na soutěžích schválených Výborem oddílu 
- Plánuje sportovní činnost svých svěřenců 
- Eviduje a vyhodnocuje tréninkový proces svých svěřenců 
- Spolupracuje s ostatními trenéry oddílu 
- Účastní se jednání trenérské rady oddílu 
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- Účastní se na základě rozhodnutí Výboru oddílu školení a seminářů, které podle 

povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst 

- Zajišťuje aktivně nábory; minimální počet platících závodníků je 50 (optimum 60) 

- Zajišťuje přepravu lodí na soutěže, soustředění 

- Zajišťuje správu sportovního materiálu, auta, vleků, člunů – drobná uživatelská 

údržba 

- Zajišťuje agendu všech registračních průkazů a lékařských prohlídek 

- Zajišťuje agendu oddílového oblečení (objednávky, platby, distribuce atp.) 

- Zajišťuje dopravu, ubytování, stravování oddílu na soutěžích a soustředěních včetně 

dílčího vyúčtování 

- Zajišťuje komplexní informovanost závodníků, popř. rodičů k oddílovým akcím 

(soutěže, soustředění atp.) 

- Zastupuje oddíl na soutěžích 

- Technicky zajišťuje soutěže pořádané oddílem 

- Zajišťuje drobnou údržbu areálu loděnice (kotel, sekání trávy atp.) 

- Zajišťuje agendu krátkodobých pronájmů v areálu loděnice 

- Kontroluje úhrady členských příspěvků závodníků 

- Zpracovává podklady pro inventarizaci majetku oddílu 

- Zpracovává a eviduje své pracovní výkazy 

Trenér DPČ 
Odpovědnost 

- Je odpovědný Výboru oddílu 
- Odpovídá za bezpečnost svých svěřenců během tréninkového a soutěžního procesu. 
- Odpovídá za správnou a zdravou aplikaci tréninkových metod 
- Odpovídá z dodržování všech rozhodnutí a předpisů Výboru oddílu 

- Odpovídá za informovanost závodníků pouze v potřebném rozsahu 

Náplň 
- Trénuje Výborem oddílu přidělené svěřence 
- Dodržuje výborem oddílu schválenou koncepci sportovní přípravy 
- Vede své svěřence na soutěžích schválených Výborem oddílu 
- Plánuje sportovní činnost svých svěřenců 
- Eviduje a vyhodnocuje tréninkový proces svých svěřenců 
- Spolupracuje s ostatními trenéry oddílu 
- Účastní se jednání trenérské rady oddílu 
- Účastní se na základě rozhodnutí Výboru oddílu školení a seminářů, které podle 

povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst. 
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