
 

Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com 

 
 

Zápis č. 43/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 15.12.2021 
 

Praha 15.12.2021  

Přítomni za Radu:  

L.Forejtek (LF) , M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK)  

E. Kurfuerstová (EK), F.Brýdl (FB), R.Varga (RV) 

K.Vlček (KV) 

Hosté: D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ) 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Kontrola zápisu a usnesení 

3. Hlasování per rollam – Návrh rozpočtových změn Plénum 

4. Ekonomika 

5. Různé  

- odstoupení z SCM 2021N. Zemanové 

- CIT startovné - změny 

- Požadavky na trenéry poskytují služby SLČR 

 

Rada souhlasí s předloženým programem 

Pro 7   – proti 0 – zdržel se 0 

 

39.9 

Dodatek Melida 2021/22 

Na základě dnešního jednání bude předložen upřesněný Dodatek ke smlouvě s Melidou ke 

kontrole RV a poté předložen vedení obou zúčastněných stran. 

Smlouva podepsána, zatím nevrácena z Melidy. 

 

40.7 

Zabezpečení výkonnostního sportu 

Rada schvaluje uspořádat kempy před závody FIS konaných v ČR (lokality Pec, Špindl, Kouty). 

Předpoklad až 7 kempů, zabezpečení materiálem a trenéry či metodiky. Předpokládaný náklad 

40.000 Kč bude čerpán z rozpočtu roku 2022. 

Pokračujeme se spolupracujícími trenéry ve vytipovaných lokalitách. 
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40.10 

Projekt ČEZ 

Tento projekt přepracujeme z žádosti na EC na ČP dospělých v sezóně 2021/22. 

Rada bere na vědomí přepracování tohoto projektu. 

Žádost podána a očekáváme odpověď v termínu do konce listopadu 2021. 

ČEZ odmítl naší podanou žádost na sezónu 2021/22. O spolupráci budeme usilovat na další 

sezónu. 

 

40.11 

Smlouva WC 2023 – příprava spolupráce, aktuální upřesnění 

Již proběhly schůzky na úrovni NSA, SI a TMR. OSÚ AD SLČR v současnosti zadává vypracování 

studie proveditelnosti na doporučení pánům J.Jirsovi a M. Randovi. Termín dodání je stanoven 

do 15.1.2022 a předběžná domluvená cena na cca 60 stránek/100.000,-Kč. 

DŠ ve spolupráci s MG a dalšími naplní potřebnými informacemi. 

 
42.13 
Program Erasmus 
LF informoval Radu o programu Erasmu a pokračování jednání o nastavení podmínek za tři 
strany - POL, SVK a CZE.  
Úkol trvá: Vypracování plánovaných závodů bude nutno připravit do konce dubna 2022. 
 
43.1 
Hlasování Pléna per rollam 
Rada OSU AD SLČR vzala na vědomí, to že Radou navrhované rozpočtové změny byly 
předloženy Plénu OSU AD SLČR a byly schváleny hlasováním per rollam s tímto výsledkem: 
Pro 8 – Proti 3 - Zdržel se 3 
 
43.2 
Ekonomika 
Stále i k 30.11.2021 je nedočerpáno mnoho finančních prostředků– zejména dotace KSL, účty 
členů SCM, náklady na činnost RDJ i náklady na činnost RDA - usilovně je potřeba pokračovat 
ve vymáhání dokladů pro rok 2021. 
SLČR VV představilo provizorium rozpočtu na rok 2022. 
Martin Štěpán předložil Radě zpracované 1. verzi rozpočtového provizoria OSÚ AD SLČR 
v návaznosti na RP SLČR předložené VV SLČR. 
Rada bere na vědomí rozpočtové provizorium 1.verze /10.12.2021. 
 
43.3 
Příprava smlouvy SLČR/DQ na další období 2022-2026 
Robert Varga představil návrh smlouvy a vysvětlil sporné body. 
Rada bere na vědomí předložený návrh a pověřuje RV dopracováním. 
 
43.4 
Odstoupení N. Zemanové z SCM 
Z důvodů odstoupení N. Zemanové z aktivního závodění v ČR vyřazuje RADA OSU AD tuto 
členku z družstva SCM na období 2021/22. 
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Finance ve výši 24.500,-Kč zůstávají pro potřeby SCM a nebudou v 1. pololetí 2022 rozděleny 
mezi členy, ale budou použity buď na společné soustředění SCM nebo na příspěvky členům 
SCM v 2. pololetí 2022. 
Pro 7   – proti 0 – zdržel se 0 

 
43.5 
Rada bere na vědomí zvýšení startovného na závodech FIS CIT – viz příloha. 
 
43.6 
Požadavky na trenéry poskytující služby SLČR 
Rada pověřuje DŠ prověřením podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě s dostatečným limitem. 
 
43.7 
Střídání žen ve WC – podnět a stanovisko Ivana Capa Radě úseku SLČR 
Rada pověřuje nominační komisi na upřesnění střídání ve Světovém poháru ve slalomu žen 
v nejbližších závodech - konkrétně Zagreb, Maribor a Flachau (Capová/Sommerová), a to 
nejpozději do deadlinu přihlášek pro závod v Zagrebu. 
Pro 7   – proti 0 – zdržel se 0 

Rada konstatuje, že finance za organizační činnost šéftrenérky nejsou strhávány 
z individuálních účtů závodnic RD.  
 
43.8 
RDJ chlapci EK  
LF navrhl ukončení smlouvy s EK jako šéftrenérkou RDJ chlapců k 31.12.2021.LF uvedl 
důvody tohoto návrhu a proběhla diskuze všech členů Rady. 
K řešení situace ohledně dalšího fungování šéftrenérky RDJ chlapců, pověřuje Rada RV 
dopracováním dodatku smlouvy na přesné stanovení jejích činností. 
 
43.9 
Návrhy na odměny 
Rada navrhuje roční odměny pro níže uvedené: 
- ve výši dvou měsíčních odměn pro Jiřího Matějů, 
- jedné měsíční odměny pro Michaelu Jaroušovou a Danutu Štrougalovou 
Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

43.10 
Změny v organizaci tréninků ve Špindlerově Mlýně 
Rada bere na vědomí vypracované změny, které jsou již od tohoto týdne v platnosti. 
http://vysledky.czech-ski.cz/ 
 
Další Rada bude 11.1.2022 ve Špindlerově Mlýně na hotelu STOH cca od 16 hod. 
 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 

http://vysledky.czech-ski.cz/

