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Zápis č.13/2019 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 17.4.2019 

 
             V Praze dne 17.4.2019 od 16:00 hod 

 

Přítomni za Radu:   

L.Forejtek (LF), M.Štěpán (MŠ), S.Kmoch od 16:20(SK), K.Vlček(KV) E. Kurfuerstová (EK)         

Omluveni: F.Brýdl (FB), R.Varga (RV), 

Hosté: D. Štrougalová, M.Jaroušová 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení  

3. Ekonomika 

4. RDJ – koncepce, finance 

5. RDA – odměny, kritéria, používání vozidel, žádosti 

6. Metodika – výběrové řízení na metodika OSÚ AD SLČR 

7. Žádost o mezinárodní TD 

8. Marketing – design kombinézy a svrchní oblečení/donátoři/partneři 

9. Úhrada bodů FIS a kód.čísel ČR 

10. DHR – harmonogram, počty, finance KSL 

11. Žactvo – testy, výsledky 

12. Rozdělení prizemoney a travelmoney ze závodů v Kitzbuehelu 

13. Žádost Zazie Humlová 

14. Nabídka trenér SLO 

15. Různé  

 

Rada souhlasí s předloženým programem. 

4 pro 

 

14.3 

Skiareály - tréninky 

Rada navrhuje hledat další ski areály ke spolupráci pro tréninky. Zahájena spolupráce se 

Skiareálem Harrachov. Dopracujeme manuál na objednávky tréninků. 

Úkol trvá pro všechny členy Rady 

 

6.13 

Rada požaduje po generálním sekretáři spolupráci v dohotovení smlouvy o osobnostních 

právech reprezentantů – úkol pro Roberta Vargu trvá 
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11.7 

PR 

Rada ukládá JF a LF sehnat hlavního PR administrátora pro OSÚ AD. 

Úkol trvá 

 

11.15 

Úložiště fotek a ostatních dokumentů  

Úložiště zakoupeno, přiděleny vstupy a postupně plníme fotkami a materiály AD. 

 

12.8 

YARMIL 

Ke spuštění systému v úseku AD by mělo dojít od 1.května 2019. JF pracuje na dokončení online 

tréninkového deníku a s každým závodníkem dořeší přístup a zároveň vysvětlení způsob používání. 

Povinnost vézt tréninkový deník YARMILL mají členové RDA, RDB, RDV, RDJA, RDJB , RDJC, každé 

jednotlivé SpS (jeden přístup) a všichni členové SCM. Administrátor přístupu je Jan Fiedler. 

V případě zájmu klubů, závodníků lze přidělit jeden přístup za cca 1.800,-Kč/ročně. Rada souhlasí 

s předloženým návrhem: 

5 pro 

 

12.12  

Výběrové řízení na metodika 

Rada pověřuje LF a MŠ vypsáním výběrového řízení na metodika OSÚ AD se zaměřením 

na žákovské lyžování. 

Úkol trvá 

 

13.3 

Ekonomika – MŠ 

MŠ okomentoval rozpočtové provizorium pro AD verze VI k 11.4.2019 

Rada schvaluje předložené rozpočtové provizorium pro AD verze VI ze dne 11.4.2019 

5 pro 

 

MŠ předložil a okomentoval plnění rozpočtu OSÚ AD a CZ Ski k 31.3.2019. 

Rada schvaluje čerpání rezervy roku 2018 ve výši 1.450.000 Kč ve prospěch kapitoly 2100 

- RD činnost. Koncem roku 2018 došlo k vyčerpání osobních účtů členů RDA, na něž byla 

v roce 2018 vytvořena rezerva. Finanční prostředky tak byly použity ke krytí nákladů členů 

RDA. 

 

 

Rada schvaluje předložené odměny za body SP,EP a odměny na realizační týmy – viz 

přílohy. 
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Rada stanovila částku 300 tis. na odměny pro realizační týmy. Rada souhlasí 

s předloženým návrhem rozdělení odměny pro realizační týmy. 

5 pro 

 

13.4 

RDJ – koncepce, finance a investice 2019/2020 

LF přednesl a okomentoval předloženou koncepci. 

Na schůzce v HK navržené dva modely.  

Rada schvaluje předběžný návrh koncepce RDJ 2019 – 2022. Zároveň pověřuje JF 

rozpracovat model I a navrhnou Radě vhodného kandidáta do konce dubna. Odpovědný 

za Radu LF a MŠ. 

Rada schvaluje požadavek na předložené investice ve výši 71.500,-Kč.  

Poptávku zajistí DŠ a FA. 

Pro 3 - Zdržel se 2 

 

O dalších investicích bude rozhodnuto v nejbližších měsících. 

 

13.5 

RDA – odměny, kritéria, používání vozidel, žádosti 

o Odměny – řešeno 

o TR předloží návrhy na změny či úpravy kritérií 

o Používání vozidel 

Žádosti, korespondence  

G. Capová - úsek nemá možnosti na podporu jednoho závodníka v požadované míře. 

Navrhovaný materiál Rada dodá dle možností tj. z dotačních investic 2020, ale celému 

týmu žen. 

Skútry jsou k dispozici a primárně slouží na jaře na Kaunertalu 

K.Paulathová –  AD nabízí Toyotu na operativní leasing níže. 

K.Krýzl – Rada podporuje žádost Kryštofa Krýzla a podpoří jeho další závodní činnost při 

oponenturách ASC Dukla. 

 

Nabídka OSÚ AD SLČR Toyota pro členy RDA (po dobu členství v RDA) – operativní leasing 

45 tis./km/ročně, s tím, že úsek doplatí 5 tis./měsíčně v případě zájmu a v případě 

uzavření smlouvy na 4 roky reprezentantem. 

 

Podrobné podmínky a návrh koncepce pro RDA žen připravíme na další Radu v květnu. 

Zpracuje LF, MŠ a SK. 

 

 

Jedna dodávka Toyota pro RDA ženy byla přidělena šéftrenérce EK k převozu a 

přidělováním reprezentantkám. 
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13.6 

Metodika 

Úkol pro výběrové řízení trvá. 

 

13.7 

Žádost na mezinárodní TD 

Tuto žádost bereme jako neopodstatněnou, Rada již probrala na Radě č.1/2018 a tuto 

přihlášku odešle v listopadu 2019. 

 

13.8 

Marketing 

Rada schvaluje design svrchního oblečení v předložené podobě.  

Pro 5 

Design kombinézy byl vybrán návrh č. 3. 

Pro 5 

 

Rada jmenuje tým pro návrh designu na sezónu 2020 (KV, EK, DŠ, LF) 

 

13.9 

Úhrada kód. čísel na sezónu 2019/20 

Rada schvaluje pravidla a úhradu kód. čísel 

Pro 5 

 

13.10 

DHR 

Rada schvaluje předložený klíč na VH 2019 

Pro 5 

 

Rada schvaluje předložené dělení financí na KSL dle předloženého provizoria ( = navýšení 

o 10% ), první splátka v poloviční výši odejde do konce dubna 2019 

Pro 5 

 

13.11 

Žactvo – testy, výsledky 

Rada bere na vědomí zprávu LF a spolupracuje úzce s TRž s přípravou kalendáře  

EK připomíná zejména to, že kondiční testy nemohou probíhat v přechodném  období, ve 

spolupráci s TRž budou kondiční testy přesunuty do jiného období přípravy. 
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13.12 

Rozdělení prizemoney a travelmoney ze závodů v Kitzbuehelu 

 

Travelmoney – budou rozděleny rovným dílem mezi závodníky a trenéry účastnící se 

závodu.Celková částka 25.482,-Kč- dělit mezi všechny účastníky. 

Prize money - 50% do zakázky žactvo 101/ 1434 50% rovným dílem pouze mezi závodníky. 

Peníze musí být vyúčtovány v souladu s pravidly SLČR. 

25.230,-Kč 50% kapitola žactvo, 25.230,-Kč dělit mezi závodníky. 

 

Rada schvaluje a pověřuje P. Záhrobského dopracováním. 

 

Pro 5 

 

13.13 

Žádost Zazie Humlová 

Rada souhlasí s přechodem z NSA USA do NSA CZE a schvaluje žádost. Sekretariát předloží 

do VV SLČR. V případě splnění kritérií AD SLČR nebude pro letošní sezónu zařazena do 

SCM, ani do RDJ. Bude mít však možnost se účastnit akcí RDJ družstva. 

 

13.14 

Nabídka trenér SLO 

Rada bere na vědomí nabídku slovinského trenéra. LF se s ním v nejbližších dnech spojí. 

 

13.15 

Fotografie ze Světových poháru 

EK zajistí nabídku GEPA na dodavatele fotografií ze Světového poháru.  

 

13.16 

Žádost o navýšení příspěvku na závod FIS STOH 18.-20.3.2019 

Rada neschvaluje navýšení příspěvku o 5 tis. Rada tímto  děkuje všem trenérům za pomoc 

a organizaci závodů v březnu na Stohu. 

 

13.17 

Lukáš Pollert 

Rada bere na dopis vědomí a až při nominaci RVž zaujme stanovisko. 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Ladislav Forejtek, Martin Štěpán 

 

 

 


