
 

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. 44/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 11.1.2022 
 

Špindlerův Mlýn 11.1.2022  
Přítomni za Radu:  
L.Forejtek (LF) , M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK)  
R.Varga (RV) 
Omluven: K.Vlček (KV),F.Brýdl (FB), E. Kurfuerstová (EK) 
Hosté: V. Klíma (VK),D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ) 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu a usnesení 
3. Hlasování per rollam  
4. Kooptace na předsedu Moravskoslezského kraje 
5. Ekonomika 
6. Různé		
 
Rada souhlasí s předloženým programem 
Pro 4   – proti 0 – zdržel se 0 
 
Kontrola zápisu a usnesení 
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. 
Úkol trvá 
 
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. Studie proveditelnosti je 
téměř hotová a po odsouhlasení všech stran pošle DŠ Radě na vědomí. 
Úkol trvá do 18.1.2022  
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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. 
 
43.6 
Požadavky na trenéry poskytující služby SLČR 
Rada pověřuje DŠ prověřením podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě s dostatečným limitem. 
Pojistka v ČR a do zahraničí – viz přílohy 
 
44.1 
Smlouva Don QUIET  
RV předložil finální smlouvu fy DQ na období 2022-2026.  
Pro 4   – proti 0 – zdržel se 0 
 
44.2 
Rada bere na vědomí informaci SK jako předsedy nominační komise o stížnosti na kritéria ZOH 
2022 od níže uvedených reprezentantů a trenérů: 
"Předsedové Revizní a Nominační komise komise Jiří Langmaier a Stanislav Kmoch informovali 
Radu o dopisu ve věci kritérií na ZOH 2022 zaslaném Tomáš Klinský, Tomáš Klinský ml., Ondřej 
Berndt a Michal Kunst.  
Oba výše jmenovaní konstatovali, že po formální stránce byla tvorba kritérií ZOH 2022 a jejich 
schválení Radou v pořádku a že případné výhrady měly být dopisovateli diskutovány v době 
přípravy kritérií. Dva z dopisovatelů (TK a MK) byli v době přípravy členy trenérské rady RDA 
mužů a měli možnost se na přípravě kritérií přímo podílet.“ 
 
44.3 
Hlasování per rollam Rada 21.12.2021 
Rada schválila a pověřila sekretariát zveřejněním kritérií a zadáním k výplatě: 
 
Kritéria RVž 2021/2022 
Pro 6 – proti 0 - zdržel se 1 
 
Odměna P. Houser za vedení a organizaci STK v roce 2021 ve výši 25.000,-Kč 
Pro 7 – proti 0 - zdržel se 0 
 
Odměna pro J. Čermáka za vedení TRJ ve výši 30.000,-Kč 
Pro 7 – proti 0 - zdržel se 0 
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44.5 
Ekonomika  
MŠ informoval radu OSU AD o stavu financí SLČR k 10.1.2022 a o výhledu týkající se především 
předpokládaného zpoždění v poskytnutí provozní dotace od NSA. 
Měsíční výsledky hospodaření nebyly za 12/2021 zatím prezentovány, neboť účtárna SLČR 
teprve zpracovává velké množství dokladů týkajících se roku 2021, které ji byly předány 
koncem prosince 2021 a začátkem ledna 2022. MŠ předpokládá, že předběžné výsledky 2021 
budou prezentovány na dalším jednání Rady OSU AD. 
 
MŠ navrhl uvolnit na prizemoney pro Český pohár dospělých částku 180.000,-Kč. LF navrhl 
odměnit vítěze ČP žactva v každé kategorii voucherem na kombinézu DonQuiet v designu RDA, 
celkem se bude jednat o 4ks 
Pro 4 – proti 0– zdržel se 0 
 
44.6 
Moravskoslezský kraj 
Rada bere na vědomí kooptaci předsedy OSÚ AD SLČR Moravskoslezského kraje za zemřelého 
Romana Podgrabinského, jmenuje Petra Ochmanna. 
 
44.7 
Informace Melida 
MŠ dále informoval o aktuální situaci vztahu s Melidou týkající se nájemní smlouvy na areál 
Špindlerův Mlýn, především o skutečnosti, že nad rámec předjednaného splátkového 
kalendáře došlo k úhradě jednoho čtvrtletního nájmu z rok 2021 předčasně již nyní. 
 
44.8 
Nominace OH 2022 
Rada schvaluje předložený aktuální long list na OH dle výsledků k 10.1.2022, zpracovaný 
z podkladů nominační komise. 
Závěrečná nominace bude uzavřena dle výsledků k 16.1.2022 včetně. 
 
44.9 
Rada ukládá DŠ dopracovat přehled uzavřených smluv mezi SLČR a spolupracujícími subjekty 
(trenéři aj.) a s návrhem na další spolupráci. 
Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 
 
44.10 
Skiinterkritérium Říčky 2022 
Rada bere na vědomí rozhodnutí TRž, že v případě nemožnosti uspořádat Skiinterkritérium 
TRž změní tento mez. závod na závod RKZ. 
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44.11 
Odvolání šéftrenérky RDJ 
Rada odvolává z pozice šéftrenérky RDJ chlapců EK a pověřuje vedením RDJ chlapců Jana 
Čermáka  do 30.4.2022.  
 
Rada se k tomuto kroku rozhodla zejména z důvodu déletrvající problematické komunikace 
mezi EK a některými závodníky a jejich trenéry. Přístup obou stran fakticky znemožnil naplnění 
hlavního cíle Rady – tj. využít organizačních a odborných zkušeností EK a výhod týmové 
spolupráce v zajištění a koordinaci přípravy a závodní činnosti členů RDJ a SCM.  
 
Rada doufá, že tento krok přispěje k uklidnění situace v RDJ, zajistí organizaci činnosti RDJ pro 
zbytek závodního období a vytvoří prostor pro hledání optimální varianty fungování RDJ 
v příští sezóně. 
 
Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 
 
44.12 
PR - články na webu OSU AD 
Rada ukládá DŠ ve spolupráci s Tomášem Haislem vypracovat redakční plán článků pro AD, 
včetně zpracování všech požadavků a procesů směřujících k dosažení potřebné kvality článků. 
Konečnou autorizaci článků bude provádět T. Haisl. 
 
Zapsala: Danuta Štrougalová 
Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 


