
  

 
 

 

                             V Praze dne 3.11.2015 
 
 

Zápis z Pléna č.5/2015 OSÚ AD SLČR 
 
 
Plénum: V.Podešva, K.Suchý, R.Souček, R.Podgrabinský, V.Čamek, , M.Trhlík, , M. Matouš, 
B.Sochorová, V.Kánský, O.Kaděrka, J.Sedláček, V.Langmaierová 
Neomluven: Z. Dřevěný,   
Přítomni za Radu: A. Krýzl, D. Štrougalová, T.Bank, R.Varga, T.Ouvín, P.Houser 
 

 

Program: 
 
1. Kontrola zápisu  
2. Informace o činnosti Rady úseku  
3. Informace z Zurichu  
4. SŘ 2016 – na vědomí 
5. Rozpočet - finanční čerpání. 
 6. Různé  

 
Kontrola zápisu  
3.2 
Plénum OSÚ AD podporuje myšlenku strategie marketingu i v případě, že to bude 
něco stát. Žádá radu o zpracování návrhů MK koncepce. 

Rada od zpracování koncepce v současném okamžiku odstoupila z důvodů 
nedostatku volných finančních prostředků a personálních změn ve vedení 
marketingu SLČR.  Do ujasnění bude marketing řešen v rámci MK komise 
  

3.6 
Plénum požaduje předložit Radou OSÚ AD žádost na DR SLČR o kompletní rozbor 
nákladových položek VV a režie a předložit jej jako součást zprávy o hospodaření 
na VH SLČR 

- Na FTP server SLČR umístěn rozbor režie sekretariátu – jednání s VV dále 
probíhají – vypouští se 

 
4.1 
Čerpání rozpočtu 2014, Návrh rozpočtového provizoria 2015 
Jiří Langmaier okomentoval čerpání rozpočtu z čísel známých ke 30.4. 2015, 
souhrnný přehled příjmů a výdajů OSÚ AD v CS Ski s.r.o. 
 
Rada předložila Návrh rozpočtového provizoria 2015 k 15.5.2015 
Hlasování: 12 pro 
Finální návrh rozpočtu pro rok 2015 byl schválen VH OSU AD 16. 5. 2015 
 



  

 
 

 

 

4.2 a 4.3. se vypouští 
 
5.1 
AK ústně doplnil písemně předloženou Zprávu o činnosti Rady OSU 
Upozornil na financování některých položek MŠMT přímo do klubů a vyzval 
zástupce krajů (následně klubů) k aktivitě na této úrovni. V současné době je tato 
cesta možností, jak dosáhnout na fin. prostředky. 
 
V rámci zprávy o činnosti probíhala k jednotlivým oblastem zprávy diskuze 
 
DŠ doplnila zprávu ohledně evidence trenérů k 31.12.2015  

- Plénum žádá o  stručný manuál a proškolení uživatelů evidence ISAS 
v rámci možností. 

- DŠ doporučuje konkrétní chyby řešit přímo se sekretariátem SLČR tel. 
608550401 

 
RV zodpověděl na dotazy ohledně přechodu Krajských sdružení  na pobočný 
spolek, že toto není podmínkou, je to na zvážení jednotlivých krajských sdružení , 
při získávání krajských dotací však může být výhodou 
 
M. Matouš upozornil na plnění ústní dohody ohledně budoucích změn v obsazení 
VV SLČR učiněných na KO SLČR 2015 (LP _ RV) 
 
AK a TB ústně doplnili zprávu o činnosti reprezentačních družstev  
 
DŠ upozornila, že LB UZD bude vyhotovena do 30.11.2015 a sdělila, že ti, kteří 
zaplatili pro loňskou sezónu Kódové číslo (UZD)pro letošní platit nemusí – ostatní 
ANO 
 
AK doplnil ještě zprávu o pořádání World criteria Masters ( 20 – 26.3.2016 
Špindlerův Mlýn) – po jednání na úrovni VV SLČR bylo dohodnuto, že pořadatelem  
závodu s ekonomickou zodpovědností je SJ SKI, OSU AD není ekonomickým 
garantem – bude pomáhat při technickém a organizačním zajištění 
 
5.2. Soutěžní řád – schválen Radou OSU s drobnými úpravami na mimořádném 
zasedání těsně před jednáním pléna, v plném znění bude členům pléna ihned po 
doplnění rozeslán  

- V souvislosti se SŘ proběhla diskuze ohledně termínového kalendáře RKZ 
Usnesení pléna – Plénum ukládá Radě OSU zajistit, aby závody RKZ na další 
sezónu pořadatelé vkládali do předem stanovených termínů určených KM a TR 
žactva. 
 
5. 3. Rozpočet 2015 
AK upozornil a zdůvodnil překročení položky MS 2015.  



  

 
 

Proběhla diskuze i k dalším překročeným položkám (MSJ, RD společné náklady, 
společné soustředění RD a RDJ) a požadavkům krajů na zvýšení finančních 
prostředků pro kraje. 
M. Matouš podal návrh na usnesení ohledně změny rozpočtu – rozpuštění 
rezervy a to o 100 tis. Kč navýšit položku územní celky a další částí pokrýt 
překročení nákladů MS dospělých. 
Návrh neprošel 
Hlasování  
pro 3 – proti 2 - zdržel se 14   
 
O. Kaděrka podal návrh na usnesení: 
Plénum ukládá Radě: Ujasnit klíčování respektivě předložit návrh na klíčování 
(objasnit z čeho se počítá  je 10% pro územní celky), zdůvodnit písemně 
překročení jednotlivých položek a předložit návrh na čerpání rezervy OSÚ AD a to 
vše rozeslat do 3.12.2015 k hlasování per rollam. 
Schváleno Plénem jednohlasně 
 
Zapsala: D.Štrougalová 
Ověřil:A.Krýzl 
 


