
 

 

 

Zápis č.4/2014 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 16.9.2014 

 

                  V Praze dne 16.9.2014 9:00 hodin  

Přítomni za Radu: A. Krýzl AK, D. Štrougalová DŠ, P.Houser  PH, T.Ouvín TO(od 10:00), R.Varga RV, 

J.Langmaier JL 

Omluven: Tomáš Bank (soustředění Chile) 

Hosté: P.Holuša Revizní komise 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu Rady č. 3/2014 a Pléna č. 1/2014, VH OSU AD 
2. Info o činnosti členů rady  

o Pojištění 
o Sídlo SLČR 
o Akreditace FIS 
o Nadační fond SLČR  
o Evidence 
o Investice 2015 + 
o Pořádání ODM 2015 – doporučení pořadatele 

3. Návrhy na úpravy kritérií  
4. Info o činnosti RD dospělých, juniorů a žáků 
5. Organizační příprava účasti na MS 2015 
6. Info o činnosti komisí 

o Pool a marketing 
o PR 
o STK 
o Metodická komise 
o Ekonomická komise  

7. 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.  
Pro: 5 - 0 
 
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 - doplněno 



 

 

o pravidla krajské ligy žáků při RKZ - výpočet dle bodů ze závodu – doplnit formulaci 
o zařadit do termínové listiny na konec závodního období PSL – v soutěžním řádu řešit 

pouze rámcově, doplnit v propozicích 
Dopracovat pravidla na Komisi mládeže 22.9.2014 

- 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 – úkol trvá 

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

desatero) – úkol trvá!! urgovat!! 
o Následně zpracovat velmi jednoduchou a populární formou s příběhy reprezentantů 

brožuru pro rodičovsko-trenérskou obec – úkol trvá 
Zodpovídají vedoucí komisí a TR žáků: PH, PL, JB 
 
 
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 

 
4.1 
Nabídka pojištění pro závodníky a doprovod - informace 
Allianz 
Úrazové pojištění dospělí/rok 
Svět včetně USA 14.050,-Kč 
Svět mimo USA 13.450,-Kč 
Úrazové pojištění juniorů/rok 
Svět včetně USA 9.990,- Kč 
Svět mimo USA 9.000,-Kč 
Doprovod 1.500,-Kč 
 
ČPP – nevztahuje se na členy RD dospělých a juniorů – platí pro všechny ostatní (junioři a dospělí) 
Svět včetně USA  9.950,-Kč 
Doprovod 1.900,- Kč 
 
4.2 
Sídlo SLČR 
VV SLČR rozhodl o změně pražského sídla ze Strahovského stadionu do pronajaté vily v Cukrovarnické 
ulici, Praha 6. Pro OSU AD je vyčleněna jedna místnost, pro ostatní úseky další. Stěhování bude 
probíhat od  17.9..  Sklad sportovního materiálu navrhujeme využít i pro přestěhování archivu ze 
skladu v 1.patře.  
Připomínky ke změně sídla viz bod 4.15 



 

 

Rada schvaluje pokračování pronájmu skladu v budově FAČRu pro potřeby úseku OSÚ AD pro další 
sezónu. 
Hlasování 6-0-0 
 
 
 
4.3 
Nadační fond - informace 
Popularizace lyžování na území ČR, podpora členů o.s. SLČR, podpora mladých talentů, pořádání 
sportovních, kulturních a zábavních akcí a zajištění doprovodných programů k akcím pořádaných 
SLČR. 
OSÚ AD zapojí sportovce – reprezentanta. Osloveni budou všichni reprezentanti RDA. 
 
 
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. 
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 návrh na Investice 2015 
 
 
4.6 
K čerpání rozpočtu k 31.8.2014 
K 31.8. čerpání ve výši 47%. 
Kraje nabyly dosud vyplaceny z důvodů nedostatku cashflow SLČR. 
Kraje budou vyplaceny v 50% výši k 1.10.2014.  
 
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 
 
 
4.9 



 

 

Kritéria 
Ke schválení předloženy následující kritéria 
Formální úprava kritérií Nominace MS 2015 
Kritéria do SCM na sezónu 2015/16 
Kritéria pro nominaci na MSJ 2015 
Kritéria pro zařazení do VSCM na sezónu 2015/16  
Kritéria pro zařazení do RDJ na sezónu 2015/16 
 
Rada schvaluje předložená kritéria 
Pro 6 – 0 - 0 
 
4.10 
Žádost A.Kotzmann 
Rada žádá o vyčíslení požadovaných nákladů a zároveň žádáme TRJ a odsouhlasení úhrady této 
částky.  
Rozpočet RDJ bude ještě do konce roku posílen (viz bod 4.7). O výši částky budeme šéftrenéra JF co 
nejdříve informovat. 
 
4.11 
Připomínky k SŘ 
Do dnešního dne dorazila jen jediná připomínka. 
Chybí nám připomínkování od TRŽ – viz bod 4.13 
 
4.12 
Školení II. a III.tř. a doškolení trenérů AD 
Školení II.třídy vypsáno v Praze 17.-20.10.2014 
Doškolení trenérů II. a II.třídy (jde o I. a II.)? taktéž 18.10. 2014  
Školení III.třídy bude vypsáno na jaro 2015. 
 
4.13 
Rada bere na vědomí zápis z jednání TRŽ žactva – Svitavy a žádá upřesnit body: 
9,10,12,13 a posouzení bodu 4.8 z návrhu SŘ 2015 na Komisy mládeže a TR žáků, která se uskuteční 
dne 22.9.2014 
Článek 4.8 Soutěžního řádu 

Republiková soutěž krajských žákovských družstev  

OSÚ AD vypisuje „nultý“???? 1 ročník soutěže krajských družstev., „jejímž účelem je vyjádření skutečné výkonnosti žákovského 

lyžování“????. 

Z výsledků jednotlivých závodů RKZ a MČRŽ budou započítány každému kraji body za výkon nejlepšího závodníka každé kategorie 

příslušného kraje. Součet těchto 4 bodových hodnot od nejnižších k k nejvyšším určuje pořadí . V případě nedokončení závodu 

závodníkem(závodnicí), resp. neobsazením uvedené kategorie se započítává max. bodová hodnota daná PLZ viz čl. 2.3.5 

Pořadí družstev se stanoví 

a) v jednotlivém závodu na základě zmíněného počtu bodů 

b) v průběhu soutěže jejich příslušným narůstáním 

První tři kraje v celkovém pořadí obdrží poháry a diplomy. 

  
Rada OSÚ AD schvaluje rozšíření TRŽ o Tomáše Ťavodu a Zuzku Charvátovou. 
Hlasování: 6-0-0 
 
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. 
 
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 včetně příslušných příloh  

- připomenou 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. 

 
 
 
Zapsala: D. Štrougalová 
Ověřil: A.Krýzl 

 

 

 


