
 

 

Zápis  č.5/2014 z jednání  Rady  OSÚ  AD  SLČR dne 20.10.2014 

                  V Praze dne 20.10.2014 14:00 hodin  

Přítomni  za  Radu:  A.  Krýzl  AK,  D.  Štrougalová  DŠ,  P.Houser  PH, J.Langmaier JL 
Omluven:  Tomáš  Bank (soustředění),  T.Ouvín,   
 
Program: 

1. Kontrola  zápisu  Rady  č.  4/2014  a  Pléna  č.  2/2014, VH OSU AD 
2. Různé 

1.4 
World criterium Masters 2016 – 20.-27.3.2016 
Svaz  lyžařů  pověří  SJ  SKI  přípravou  a  marketingovou  činností  do  konce  roku  2014? 
Rada  schvaluje  složení  organizačního  výboru  k akci WC Masters  
Rada  ukládá  předsedovi  OSU  co  nejrychleji  projednat  s vedením  SLČR  pověření  k jednání  SJ  Ski  ve  
věcech  marketingových,  PR  a  organizačních  a  Ski  klubu  Špindl  produkce  ve  věcech  technických  a  
organizačních.  
OV  schválen  VV  SLČR,  B. Zeman se  po  té  z funkce předsedy  OV  omluvil,  nutno  projednat  obsazení  
této  funkce. 
 
2.5 
Usnesení:  rada  ukládá   

- STK ve  spolupráci  s Trenérskou  radou  žáků  a  metodickou  komisí  zapracovat  do  SŘ a  termínové  
listiny: 

o pravidla závodů  v SL v terčích  pro  GS a  doplnit  do  SŘ  
o pravidla  krajské  ligy  žáků  při  RKZ  - výpočet  dle  bodů  ze   
o zařadit  do  termínové  listiny  na  konec  závodního  období  PSL – v soutěžním  řádu  řešit  

pouze  rámcově 
o Dopracovat pravidla  na  Komisi  mládeže  22.9.2014 

Vše doplněno do  návrhu  SŘ 
  

- Trenérské  radě  žáků 
o Navrhnout  změnu  kritérií  pro  vstup  do  RD  žáků  se  zapracováním  podpůrných  hledisek  

a  to  FIS  body,  vzájemné  střety,  body  ČP,  fyzická  připravenost  a  subjektivním  
pohledem  členů  trenérské rady 
Kritéria  schválena  
 

- Metodické  komisi: 
o Urychleně  navrhnout  10  až  15  hlavních  lyžařských  technických  zásad  (lyžařské  

desatero)  
o Následně  zpracovat  velmi  jednoduchou  a  populární  formou  s příběhy  reprezentantů  

brožuru  pro  rodičovsko-trenérskou obec  
Předloženy  návrhy  od  PL  a  VP 

Usnesení: rada  ukládá  Met  Kom.  urychleně  dopracovat do publikovatelné  podoby návrh  PL  a  
pokračovat  na  zpracování  jednoduchého  „Destareta“ pro  mládež,  zejména  předžákovskou  
kategorii.  
Zodpovídá  : PL 
 
3.4 



 

 

MS Beaver Creek 
AK podal informaci o  podmínkách  účasti  na  MS. 
Usnesení:   

- rada  schvaluje  návrh  na  úhradu  30%  zálohy na MS 2015 z rezervy 2014 – nutno potvrdit 
Plénem  OSU  AD. 

- Trenérská  rada  dospělých  předloží  do  30.10. první  návrh  nominace  – zodpovídá  TB 
- Sekretariát  AD  (DŠ,  DŠ  a  AK)  a  šéftrenéři  družstva  dospělých  (TB  a  PL) projednají  s jednotlivými  

kandidáty  možnosti  příletů  a  odletů  jejich  týmů,  s vedením  SLČR  účast  dalších  osob  
Úkol  trvá 
Zodpovídá  : PL,  TB  a  sekretariát 
 
4.4 
Evidence 
V současnosti  probíhá  přesun  databáze  z výsledkového  portálu  do  databáze  SLČR  pod  firmou  ALLQ. 
Ostatní  potřeby  OSÚ  AD  jsou 100%  splněny  ve  výsledkovém  portálu.  
Úsek  požaduje  VV  a  DR  zachování  systému  používaného  v OSÚ  AD  (kalendář  závodů,  výsledky  
závodů,  průběžné  pořadí  v  seriálech  závodů,  karty  závodníků  a  přihlášky  na  závody  v  ČR  a  FIS  všech  
věkových  kategorií  )v systému,  který  je  léta  ověřený  a  žádáme vedení  SLČR  o zajištění  
automatického  převodu na  stránky  SLČR  pro  sezónu  2014/15 
Rada  vyjadřuje  velké  obavy  nad  smysluplností  a  ekonomičností  systému  ISAS. Nevychází    a  
nerespektuje systém  používaného ve FIS. 
Hlasování  6-0-0 
 
4.5 
Investice 2014 – doplatek OSÚ  AD  dle  špatně  vysoutěžené  zakázky  (DPH)  zatím  v nezjištěné  výši(cca 
100tis.) 
Investice 2015 
Úkol pro EkoK: připravit  ihned  po  té,  co  SLČR  obdrží  od MŠMT  pravidla, návrh  na  Investice 2015, 
především  mikrobusy 
 
4.7 
„Loterijní  peníze“ 
OSU  AD  byly  předběžně  přiděleny  finanční  prostředky  ve  výši  779  tis  Kč.  EkoK  připraví  návrh  na  změnu  
rozpočtu  se  zohledněním  poměru  RDA  a  RDJ.   
Zakázka  vyžaduje  jiný  účetní  režim. 
Dále  EkoK  zpracuje  ve  spolupráci  s šéftrenérem  RDJ  JF  projekt  na  podporu  zvýšení  výkonnosti  
juniorské  kategorie  na  období  do  sezóny  2016/17.  K dispozici je v současném  okamžiku  cca  3.3  mil  Kč  
pro  celý  svaz.   
Rada  ukládá  EkoK  1.  návrh  projektu  zpracovat  do jednání  VV SLČR  6.10.2014 
Projekt  zpracován  a  předložen, proběhla  obhajoba  a  čekáme  na  vyjádření. 
 
5.1 
Kritéria 
Kritéria  dělení  finančních  prostředků  RDA, RDB a RDV 
Kritéria  dělení  finančních  prostředků  RDJ  
Rada schvaluje pro 4 - 0 
 
4.14 
Žádost  GS  SLČR  na  doporučení  pořadatele  alpských  disciplin  ODM  2016  Ústeckého  kraje 



 

 

Rada  ukládá  DŠ  a  AK  prověřit  místní  atmosféru  a  uchazeče  a  předložit  radě  OSU  na  příštím  jednání  
návrh  na  konkrétní  klub. 
Dle  informací  od  pí.  Chvátalové  pořadatelem  se  stává  Ústecký  kraj. 
 
4.15 
Připomínky  rady  OSU  AD  k  jednání  DR  SLČR 23.9.2014,  případně  VV  SLČR 

- změna  sídla  SLČR  - Radě  OSU  se  jeví  z ekonomických  důvodů  unáhlená,  s nevyjasněným  
navýšením  nákladů  a  nejasnými  ekonomickými  dopady  na  SLČR,  potažmo  na  OSU 

- k výše  uvedenému  bodu  požadujeme předložení  podmínek  výběrového  řízení  na  pronájem  
nových  administrativních  prostor  SLČR  včetně  hodnotících  kritérií  a  výsledků  tohoto  řízení  
včetně  předložení  smlouvy  o  nájmu  a příslušných  příloh   

- připomenout VV závěry  usnesení  z 24.5.2014,  ve  kterém  KO  SLČR VV  SLČR 
IV.uložila: 
a)  VV  SLČR  vypracovat  vnitřní  normy  SLČR,  které  budou  řešit: 
*  přesnou  kategorizaci  příjmů  rozpočtu  z  hlediska  toho,  zda  podléhají  kritériím  pro  dělení  
nebo  jsou  účelové 
•  možnost  plně  sledovat  rozpočtovou  kázeň  jednotlivých  složek  SLČR,  například  v  systému  
vnitropodnikového  účetnictví 
•  pravidelné  a  průkazné  informování  členů  DR  SLČR  o  čerpání,  ale  i  naplnění  zdrojů  rozpočtu 
•  sestavení  průkazné  roční  účetní  uzávěrky  s  výkazem  plánovaných  a  skutečných  čerpání,  aby  
zároveň  bylo  zajištěno  převedení  nevyčerpaných  a  přečerpaných  prostředků  do  dalšího  
účetního  roku  a  to  před  uplatněním  kritérií  pro  dělení (tj.  bez  opakovaných  odvodů  do  fondů  
a  příspěvku  na  společné  náklady  jako  se  děje  nyní),  kdy  tato  roční  účetní  uzávěrka  bude  
předložena  valným  hromadám  jednotlivých  OSU  a  Konferenci  SLČR. 

- Požadovat  předložení  výsledku  výběrového  řízení  na  dodavatele  investic pro investiční dotace 
přidělené  SLČR  na  rok 2014 a  řešení  doplatků  vzniklých  z výběrového  řízení. 

5.2 
Petr Lajkeb informoval o uskutečněných  společných  trénincích  a akcích  RD  ženy  a nominacích  na 
nejbližší  SP a EP družstva  žen. 
 
5.3 
SŘ  2015   
Rada schvaluje po  připomínkovém  řízením  předložený  SŘ  a  pověřuje  STK  a  sekretariát  vydáním  do  
semináře  pořadatelů. 
 
 
 
Zapsala:  D.  Štrougalová 
Ověřil:  A.Krýzl 
 
 
 


