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Zápis č. 33/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 24.2.2021 
 

24.2.2021  
Přítomni za Radu osobně nebo online:  
L.Forejtek (LF), M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK) – od 15.30, 
E. Kurfuerstová (EK)- skype, F.Brýdl (FB), R.Varga (RV) 
Omluveni: K.Vlček (KV) 
Hosté: D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ) 
 
Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení  

3. Zprávy z MS a ostatních závodů 

4. Ekonomika, změna zakázek  

5. SpS I.pol. 2021  

6. SCM I.pol. 2021 

7. Úprava koncepce RDJ  

8. Návrh MetK a STK – Rvž řešení při neodjetí závodů, dodatek SŘ  

9. Návrh na podmíněné vyloučení člena RDJ 

10. Odpověď na žádost nominace MS 

11. Příprava Pléna březen 2021 – materiály, účast, způsob 

12. Různé  

 

Rada souhlasí s předloženým programem 
Pro 5  – proti 0 – zdržel se 0 
 
30.8 
Rada ukládá metodikům a EK zpracovat podmínky tréninku a kempů před závody FIS  
pro výkonnostní závodníky ve skiareálech. 
Vzhledem k epidemiologické situaci přesouváme tento úkol na další sezónu. 
 
33.1 
Rada obdržela dvě zprávy z Mezinárodních závodů žactva – jsou přílohou zápisu. 
Rada ukládá vedoucím výpravy žákovských týmů, kteří se účastní mezinárodních závodů uzavření 
pojistných smluv pro závodníky a trenéry po dobu trvání akce v zahraničí prostřednictvím 
sekretariátu SLČR. 
Pro 5  – proti 0 – zdržel se 0 
 
33.2 
Hodnocení MS 2021 Cortina 
Proběhlo ústně v podání L. Forejtka a bude ještě zpracováno písemně. 
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33.3 
Zpráva RDJ dívky - příloha 
Rada obdržela přehlednou zprávu od šéftrenéra dívek Jana Čermáka, zprávy o činnosti dalších 
reprezentačních družstev budou dodány do nejpozději do 2.3.2021. 
 
33.4 
Návrh na členění rozpočtu roku 2021  
Rada schvaluje předložené nové členění kapitol provizoria, resp. rozpočtu úseku pro rok 2021 
reagující na změny v dotačních programech NSA a změny v členění středisek na úrovni SLČR. 
Pro 5  – proti 0 – zdržel se 0 
 
33.5 
Rozdělení financí SpS na I.pol.2020/21 – příloha 
Rada schvaluje předložené dělení financí SpS na 1. pololetí 2021 a přidělené lokality dle oponentur 
z června 2020, které zachovává členění financi SpS z 2. pololetí 2020. 
Pro 6  – proti 0 – zdržel se 0 
 
33.6 
Dělení financí SCM na I.pol.2021 – příloha 
Rada schvaluje na toto období stejné dělení financí převáděných na účet členů SCM pro 1. pololetí 
2021 jako bylo přiděleno v 2. pololetí roku 2020. 
Pro 6 – proti 0 – zdržel se 0 
 
33.7 
Zpráva o činnosti metodiků za období duben 2020 – únor 2021 
Rada bere na vědomí obsáhlou zprávu o činnosti metodiků – viz příloha. 
 
33.8 
Úprava SŘ při nezávodní sezóně v kategorii žactva 
Předseda STK předložil návrh na řešení kategorie žactva nezávodní sezóny. 
Rada souhlasí s předloženým návrhem a zveřejní na stránkách jako dodatek SŘ 2021. 
Pro 6 – proti 0 – zdržel se 0 
 
33.9 
Zpráva M. Štěpána – ekonomika 
MŠ předložil nové rozpočtové provizorium pro rok 2021, které obsahuje stejná čísla jako 1. verze 
provizoria z prosince, jen je členěn v upravených kapitolách – viz bod 33.4. 
Jelikož dosud nebylo na NSA rozhodnuto o výši dotací pro rok 2021, není možné pracovat na 
rozpočtu SLCR 2021 a tím pádem a ni není možné posouvat práce na rozpočtu OSU AD pro rok 2021. 
MŠ informoval o jednáních valných hromad Skiareál ŠM a Ski Pec s ohledem na dělení dividend a 
jejich vliv na rozpočet SLČR, resp. OSU AD. 
 
33.10 
Koncepce RDJ – rozeslána zástupcům RDJ 
Rada bere na vědomí úpravu koncepce RDJ a svolá schůzku se zástupci závodníků na cca polovinu 
března 2021. 
 
 
 
 
33.11 
Úprava stanov KM  
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Rada se seznámila s návrhem metodiků ohledně dalšího fungování TRž a KM. Pověřila LF jednáním 
v této věci s TRž a KM a dále pověřila RV o přípravou úpravy statutu Komise mládeže. 
 
33.12 
Dartfish - žádost metodiků na zakoupení platformy  
Rada bere na vědomí a bude pokračovat ve vyjednávání o tomto nákupu a pověřuje metodiky 
shromažďováním informací a požadavků tak, aby vyhovovalo potřebám AD. 
 
33.13 
Reprezentační smlouva 2021/22 
Rada pověřuje RV dopracovat dle potřeb AD, a to do 30.3.2021. 
 
33.14 
Světový pohár žen Špindlerův Mlýn 2023  
Rada jmenuje pracovní skupinu na SP 2023 ve složení FB, LF, MŠ a DŠ. 
 
33.15 
Hlasování Per rollam 
Finální nominace muži: 1.- 5.3. 2021 
David Kubeš, Adam Klíma 
Náhradník: Jan Koula 
Trenéři: Pavel Fišer, Patrik Benc, David Kubeš st., Jan Hudec, Klíma Viktor 
Fyzio: Barbora Průdková 
 
Nominace Longlist ženy:  6.-10.3. 2021 
Elese Sommerová, Zazie Huml, Barbora Zíková, Barbora Nováková, Klára Gašparíková 
Trenéři: Jan Čermák, Štěpán Sommer, Davor Lažeta, Rasto Aznoh 
Fyzio: Nikola Klinská 
 
33.16 
Rada pověřuje vypracováním dodatku, resp. ukončení smlouvy pro svazové trenéry. 
 
 
 
 
Zapsala: Danuta Štrougalová 
Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 
 
 


