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Zápis č. 45/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 16.2.2022 
 

Praha 16.2.2022  

Přítomni za Radu:  

L.Forejtek (LF) od 10:15 , M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK)  

F.Brýdl (FB), K.Vlček (KV), E. Kurfuerstová (EK) (skype 10:20) 

Omluven: R.Varga (RV) 

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

 

1. Zahájení. 

2. Kontrola zápisu a usnesení 

3. Hlasování per rollam pořadí náhradníků na OH 

4. SpS I.pol. 2022 

5. SCM I.pol. 2022 

6. Nominace MSJ Panorama Kanada vč. realiz. týmu, nominace kemp MSJ 

7. Nominační kritéria Univerziáda 2023 

8. Ekonomika 

9. Předběžný návrh prodloužení pracovních smluv 

10. Různé – reprezentační smlouvy, auta leasing 

 

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 
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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 

 

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. 

 

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 

DŠ předložila soupis uzavřených smluv a v rámci Rady byla prodiskutována strategie 

prodloužení či smluv pro jednotlivé trenéry a metodiky. 

Rada pověřuje RV a DŠ dopracováním případných výpovědí. 

J. Matějů – návrh smlouvy 2 roky + opce 

R. Jireš – změna smlouvy od května 2022 

J. Čermák – zájem o prodloužení smlouvy 

Ukončení smluv/platnost do 30.4.2022 – E. Kurfuerstová, J. Fiedler, F. Andrle 

Ukončení dohodou T. Hvorecký 

 

45.1 

Hlasování per rollam 

Rada hlasovala per rollam o změně pořadí náhradnic na OH k 20.1.2022. 

Viz příloha 

Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

 

45.2 

Rozdělení financí SpS I.pol.2022 

Rada souhlasí s předloženým návrhem rozdělení financí na I. pololetí 2022 a požaduje po 

jednotlivých střediscích fakturaci po kvartálu s tím, že příspěvek za 1. čtvrtletí 2022 bude 

splatný cca v květnu po obdržení dotačních prostředků SpS z NSA. 

Viz příloha 

Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 
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45.3 

Návrh dělení SCM I.pol.2022 

Rada souhlasí s předloženým návrhem rozdělení financí na I.pol.2022 

Viz příloha 

Pro 4 – Proti 0 – zdržel se 0 

 

45.4 

Předběžná nominace MSJ 2022 

Rada projednala nominaci závodníků a doprovodu a souhlasí s návrhem předloženým 

předsedou OSÚ AD, včetně způsobu úhrady nákladů. Rada ve svém rozhodnutí vycházela z té 

části návrhu TRJ, která plně respektovala schválená nominační kritéria. Rada se neztotožnila 

z návrhem TRJ vyřadit z nominace závodníka Vojtěcha Kučeru z důvodu porušení 

reprezentační smlouvy. V době projednání nominace neměla Rada k dispozici žádný oficiální 

podnět, ani konkrétní jednoznačné informace, které by ji k tomuto závažnému kroku 

opravňovaly. Rada konstatuje, že v případě, že takovýto podnět obdrží a porušení 

reprezentační smlouvy závodníkem Kučerou bude jednoznačně prokázáno, zváží v souladu se 

stanovami OSÚ ÚAD SLČR možnost uplatnění  finančního postihu případně jiné adekvátní 

sankce. 

Hlasování proběhlo per rollam. 

Pro 5 – Proti 0 – zdržel se 1 

 

45.5 

Přípravný kemp MSJ 2022 

Rada projednala organizaci přípravného kempu před MSJ2022 v Kanadě. Rada se ve svém 

rozhodnutí neztotožnila s návrhem TRJ, který počítal s odletem do Kanady a s příjezdem do 

Panoramy jeden den před konáním prvního tréninku sjezdu. Rada považuje tak pozdní odlet 

na nejvýznamnější akci sezóny za málo vhodný z důvodů časově náročného přesunu, velkého 

časového posunu, omezené aklimatizace na místní sněhové a klimatické podmínky a rizika 

zadržení materiálu během transportu (tři letové přestupy). Rada si je vědoma zvýšených 

nákladů, nicméně považuje přípravný kemp za nezbytnou součást a podmínku úspěšné 

reprezentace.   

Z výše uvedených důvodů Rada souhlasí s předloženým návrhem navrženým předsedou OSÚ 

AD, včetně způsobu úhrady nákladů. 

Hlasování proběhlo per rollam: 

Pro  5 – proti 0 – zdržel se 1 

 

45.6 

Nominační kritéria Univerziáda 2023 

Rada schvaluje předložená kritéria 

Viz příloha 

Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 
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45.7 

Ekonomika 

MŠ seznámil Radu s předběžným výsledkem hospodaření OSU AD za rok 2021, z kterého 

vyplývá přebytkového hospodaření úseku.  

Údaje o hospodaření za leden 2022 předloženy nebyly, neb účtárna SLČR prioritně zpracovává 

účetnictví roku 2021 a současné ekonomické výsledky za leden 2022 nemají žádnou vypovídací 

schopnost. 

 

 

 

 

 

 

45.8 

Na žádost jednoho z členů Pléna OSU AD obdržela Rada žádost o její názor na email od E. 

Kurfuerstové adresovaný jen na adresy členů Pléna OSU AD s vynecháním předsedy L. 

Forejtka. 

Rada ukládá zpracovat odpověď DŠ a LF. 

Rada byla seznámena s interpretací EK a dál trvá na krocích v zápisech Rady v minulosti 

uvedených. 

 

45.9 

Podnět pro projednání financí a výhod Svazu (Toyota) členky RDA K. Paulathové a členstvím 

v resortu Olymp 

Kateřina byla v minulosti velkým talentem a zajela několik velmi kvalitních výsledků, kdy velmi 

slušně reprezentovala úsek AD. V posledních třech sezónách je její závodní i tréninková činnost 

velmi nízká. 

K 31.1. 2022 byla na základě nevýkonnosti vyřazena z Olympu – bylo předem stanoveno ve 

v její smlouvě. 

Po schůzce s Kateřinou potvrzeno, že na MČR ve Špindlerově Mlýně ukončí svou závodní 

činnost. Toyota ji bude ještě poskytnuta, úhrada za vůz je 10 tis./měs. do doby předání auta, 

nejpozději do konce května 2022. Finance budou použity na její závody v roce 2022 (leden- 

duben), pokud bude v interním vyúčtování nějaký zůstatek, bude zůstatek použit OSU AD na 

jiné účely dle jejího návrhu. 

 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek, Standa Kmoch 


