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Zápis č. 37/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 16.6.2021 
 

V Praze 16.6.2021  

Přítomni za Radu:  

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

E. Kurfuerstová (EK) - online, F.Brýdl (FB) – do 17:00, R.Varga (RV), K.Vlček (KV) 

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

 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu a usnesení  
3. Ekonomika, finance upřesnění po DR Pléna SLČR 
4. Nominace SCM družstva vč. financí 
5. Návrhy SŘ žactvo – zápis z KM 
6. FIS komise - per rollam potvrzení  
7. Návrhy na Kritéria 2021/22, Kritéria OH, Pravidla financování RDJ 
8. Mediální bonus - upřesnění 
9. Různé  

- Oblečení DQ, Mizuno – loga SLČR a CSS 
- Schválení J. Fiedlera do funkce včetně upřesnění smlouvy 
- Soustředění Nymburk – obsah, příprava -JF 
- Auto OL – MD 
- Smlouvy k podpisu 
- Schůzky červen 

 

Rada souhlasí s předloženým programem 

Pro 6  – proti 0 – zdržel se 0 

 

36.9 

Pořadatelství EC 17.-18.1. 2022 - 2x GS muži – Špindlerův Mlýn 

OSÚ AD SLČR požádalo o dotace EC na VSA při NSA a předpokládáme, že do konce srpna bude známá 

výše financí. 

Úkol trvá: Pokračovat v jednání = dohody se SI a TMR, schůzka předjednána FB. 

 

37.1 

Design oblečení AD 

Rada odhlasovala grafický návrh designu svrchního oblečení a kombinéz v předloženém návrhu. 

Pro 6  – proti 0 – zdržel se 0 
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37.2 

Jednotná vizuální identita SLČR 

Pracovníci sekretariátu SLČR v zastoupení A.Flusková, J.Čeřovský a P.Mach nám odprezentovali 

podporu loga CSS, jednotného oblečení a důvody nepoužívání tradičního loga SLČR (kulaté). 

Cíl velkého Svazu = jednotná vizuální identita a jednotná prezentace všech úseků navenek. 

 

37.3 

Ekonomika 

Proběhly změny rozpočtu SLČR, výsledkem je pro AD cca 800 tis. připsáno do rozpočtu. MŠ 

prezentoval představu rozpočtových změn 2021, které budou předloženy Plénu OSU AD na jeho 

podzimní jednání. 

 

37.4 

Návrh složení SCM 

Rada přijala předložený návrh TRJ na složení a finance SCM tj. 18 plnících a 8 přestupujících žáků. 

Pro 5 – zdržel se 1 – proti 0 

 

37.5 

Žactvo 

Rada byla informovaná o problematice nastavení sezóny bezbodového žactva a pověřuje pracovní 

skupinu pro mladší kategorii ve složení L. Strejček, P. Záhrobský, R. Jireš, J. Čermák a H. Makaloušová. 

 

37.6 

FIS komise  

Rada potvrzuje výměnu B. Zemana za T. Krause v navržených komisích FIS. 

Pro 5 – zdržel se 1 – proti 0 

 

37.7 

Šéftrenér RDA mužů 

Rada schvaluje Jana Fiedlera do pozice šéftrenéra mužů. Dohodnutá odměna je 10tis. měsíčně dle 

předloženého dodatku smlouvy. 

Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

37.8 

Nominační kritéria ZOH 2022 AD SLČR 

Rada schvaluje předložená kritéria s úpravou bodu 9 – přílohou. 

Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

37.10 

Pravidla pro dělení finančních prostředků juniorského věku v alpských disciplínách 

Rada bere na vědomí předložená pravidla a ponechá ještě k diskuzi do další Rady. 

 

37.11 

Návrh kritérií 

Rada bere na vědomí návrhy všech předložených kritérií a pověřuje trenérské rady prodiskutovat na 

úrovni osobních schůzek – Nymburk červenec 2021 

Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
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37.12 

Nominační komise 

Rada ruší složení Nominační komise sezony 2020/2021 a zároveň jmenuje na novou sezónu 

2021/2022 Nominační komisi ve složení S.Kmoch – předseda NM, E.Kurfuerstová, J.Čermák a 

J.Fiedler. 

Rada doplní do 30.9.2021 dalšího člena do počtu 5. 

Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

37.13 

Mediální bonus 

Rada bere na vědomí návrh předloženého mediálního bonusu. Bude odprezentován na kondičním 

soustředění v Nymburce. 

 

37.14 

Nabídka oblečení od SLČR předložená 16.6.2021 

Nabídka oblečení předložená marketingovým oddělením SLČR není pro OSÚ AD finančně výhodná, za 

dané situace je pro úsek výhodnější pokračovat se svým stávajícím dodavatelem oblečení, popř. i ve 

sjednoceném designu celého Svazu. 

 

BrandCloud SLČR – jednotná identita je skvělá, funguje, ale chtělo by vylepšit používání dokumentů 

nabízených na BrandCloudu SLČR, protože je to velmi komplikovaně použivatelné. Komplikovanost 

použití pak brání rozšíření identity mezi funkcionáře, běžné členy i jednotlivé kluby SLČR. 

 

37.15 

Operativní leasing Toyota MD 

Rada schvaluje OL pro další automobil s doplatkem 50 % závodníkem MD. Tato částka bude 

strhávána z jejího osobního účtu.  

Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

37.16 

Nominace VSCM 

Rada schvaluje složení družstva VSCM s příspěvkem 40 tis. pro každého z kapitoly VSCM, plus bude 

členům hrazeno pojištění, reprezentační oblečení DQ a Mizuno. 

Členové VSCM : J.Zabystřan, T. Klinský, J. Koula, M.Muller st., T. Nová, Z. Huml a K. Gašparíková 

Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

37.17 

Finance členů RDC (mimo členů VSCM) 

Rada schvaluje příspěvek pro členy RDC, kteří nejsou členy VSCM, ve výši 20 tis. pro každého, 

financováno bude z kapitoly RD. Dále bude členům RDC hrazeno pojištění, reprezentační oblečení DQ 

a Mizuno. 
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37.18 

Šéftrenér RDA žen + RDJ muži 

Rada schvaluje Evu Kurfuerstovou do pozice šéftrenéra RD žen. Dohodnutá odměna je 5 tis. měsíčně 

dle předloženého návrhu smlouvy.  

Rada dále schvaluje Evu Kurfuerstovou do pozice šéftrenéra RDJ mužů. Dohodnutá odměna je 40 tis. 

měsíčně (s možností měsíční prémie až 10 tis. Kč),dle předloženého návrhu smlouvy. 

Pro 4 – proti 0 – zdržel se 1 

 

37.19 

Upřesnění finanční účasti a podmínek na soustředěních na sněhu závodníků RDJ chlapci, kteří 

vystoupili z koncepce 

 
 

 Na 1-2 závodníky 1 trenér po domluvě s šéftrenérem (není nutnost na 1 závodníka 1 trenér) 
 doprava nenárokovatelná (po domluvě s šéftrenérem) 
 Tréninkovou náplň řídí šéftrenér (koncepce se nepřizpůsobuje nekoncepčním závodníkům) 

 
Finance 

 Veškeré náklady závodníka a jeho osobního trenéra si platí závodník sám. Pokud by se o 
osobního trenéra dělil se závodníkem z koncepce, doplácel by na něj 50% osobonákladů. 

 Podíl na režii (režie zahrnuje: pobytové náklady, jídlo, skipasy trenéra RDJ a fyzio, PHM 
týmového auta, mýtné za dálnice, kde se platí od kilometru např. ITA, FRA, mýtné za přejezdy 
horských pasů a pod., a v případě využívání služeb fyzioterapeuta odpoledne po tréninku 
také plat fyzioterapeuta - nutno nahlásit předem, zda má zájem takový závodník využívat 
služby fyzioterapeuta, jinak je mu fyzioterapeut k dispozici pouze na svahu, případně na 
odpoledním kondičním tréninku, kde se podílí na tréninkovém procesu)  

 výpočet podílu na režii: veškeré režijní náklady se sečtou a vydělí počtem závodníků 
účastnících se soustředění. Tuto částku uhradí nekoncepční závodník. Částku možno hradit z 
účtu SCM závodníka, pokud bude vyčerpán, závodník nebo zástupce závodníka uhradí přímo 
v místě akce. 
Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 

 


