
 

 

 

Zápis č.10/2015 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 15.5.2015 

                  V Praze dne 15.5.2015 14:00 hodin  

Přítomni za Radu: A. Krýzl AK, D. Štrougalová DŠ, , J. Langmaier JL, T.Bank TB, R.Varga RV, Omluven: T.Ouvín 

TO, P.Houser  PH 

Hosté: P.Holuša, V. Podešva, V. Čamek 

 

Program: 

Návrh programu: 
1. Kontrola zápisu Rady č. 9/2014  

2. Příprava VH OSU AD  

Různé  
 

1.4 
World criterium Masters 2016 – 20.-27.3.2016 
Proběhlo jednání se společností Melida a hotelem Horal ve ŠM dne 7.5.  
Projednány možnosti spolupráce. 
 
Rada OSU AD ukládá OV WCM  

- Projednat možnou změnu programu na zasedání FIS ve Varně 
- do 30.6. 2015 předložit návrh řešení zajištění akce (catering, ubytování, program  
- do 30.6. 2015 předložit zprávu o zajištění financování akce    

  
 
6.6 
VSCM 
Rada požaduje po expertní komisi revizi kritérií VSCM a SCM s ohledem na věk, perspektivitu a 
účast ve dvou úsecích. Úkol pro T. Banka trvá 
 
3.8 
Požadavky z OSÚ AD na VV 
 
AK požádal dopisem DR SLČR a ta na svém jednání 31.3. 2014 žádost projednala viz. zápis DR  
bod 4. Ekonomická agenda SLČR a CS SKI  
„AD znovu požádal o rozbor nákladových položek VV a sekretariátu. Rozbor byl již zpracován, 
projednán VV a pak na poradě sekretariátu s úseky. Sekretariát umístí dokument na FTP server.“ 
Položka režie sekretariátu byla na FTP serveru umístěna, další záležitosti nedořešeny 
  
5.8 
Metodická komise 
TB zpracuje jmenný návrh školitelů s jejich finančními nároky a přibližným termínem uspořádání – 
červen 2015. 
Doškolení a workshop se uskuteční v sobotu 13.6.2015 v Brně 
 
6.8 
Návrh rozpočtového provizoria 2015 



 

 

Rada OSU schválila J. Langmaierem předložený návrh rozpočtu 2015 pro VH 
Rada OSÚ vzala na vědomí přehled čerpání rozpočtu OSÚ AD k 30.4.2015 
 
7.8 
Nutno opět projednat pro příští sezónu podmínky pro trénování v Peci pod Sněžkou, respektive výši 
úhrady za ranní tréninky na Javoru 1 
Úkol trvá – zodpovědný RV. 
 
 
 
 
 
 
9.4 
Změna Stanov 
 
Předloženy návrhy změny stanov 

- DR SLČR 
- Zlínského kraje 
- R. Vargou okomentovaný kompilát výše uvedených návrhů 

Bude projednáno na Plenu OSU AD   
 
9.5 
Don Quiet - Smluvní pokuta 
DQ vystavil smluvní pokutu za porušení smlouvy ve třech případech (nekázeň v ústroji 
reprezentantů – případy nedoloženy)  
RV připraví dopis jako reakci na fakturu – smluvní pokuta. 
Dopis odeslán, dále bude řešeno na jednání se zástupci DonQuiet – DŠ, AK do 22.5.15 
 
9.6 
Don Quiet – návrh designu kombinéz 
Rada doporučuje zachovat stávající design kombinéz. 
Bude řešeno na jednání se zástupci DonQuiet – DŠ, AK do 22.5.15 
9.7 
Ostyle – požadavek na navýšení ceny se odsouvá na osobní jednání při podpisu dodatku smlouvy. 
Bude řešeno na jednání se zástupci O Style - DŠ, AK do 30.5.15 
 
 
9.8 
Reprezentační smlouva 
Rada požaduje upravit  čl.4a dle připomínek (slovo „především a případně“ odstranit) 
Přípomínky projednány a do smluv zapracovány 
Do příloh smlouvy doplnit podmínky výplat finančních prostředků a jejich podmínky 
 
 
9.11 
Vzhledem k odmítnutí účasti E.Ledecké na MSJ 2015, Rada schvaluje předložený návrh na smluvní 
pokutu 



 

 

AK a DŠ pověřeni jednáním se zástupci E. Ledecké a odesláním oznámení o pokutě jménem SLČR a CS 
SKI  . 
Dopis o udělení pokuty zástupkyni E. Ledecké zaslán a předán 
  
9.13 
Na TRžactva projednat : 
- počet RKZ 
- kvóty závodníků  
- bodové hodnocení ČR ( max. přirážka) 
- financování mezinárodních závodů 
- reprezentační družstva – rozšíření 
- nominace do RDž (z čeho – kombinace ČR bodů a pohárových bodů) 
- oblečení 
- slalomy v terčích mladších žáků 
 
Rada OSÚ vzala na vědomí zápisy z TR žactva a komise mládeže. 
Rada OSÚ rovněž vzala na vědomí kritiku práce TRž a komise mládeže ze strany některých jejich členů 
a bude situaci řešit na příštím jednání Rady po valné hromadě. 
 
9.14 
Oponentury RSC 
28.4.2015, 14:00 jednání s GS – příprava na jednání s resorty – zástupci všech úseků TB, AK, DŠ –
proběhlo za účasti DŠ a AK 
12.5. 2015 Dukla, Praha AK, TB, DŠ ( OB, KK – další možnosti – OB, AK – servis?, zapsat ke sledování JZ, 
FF, JS) - proběhlo za účasti DŠ, TB a AK 
19.5. 2015 10:30 RSC MV, Stromovka AK, DŠ, TB, PL (ŠS, MD, KK, KP + zapsat ke sledování GC) 
- proběhlo za účasti AK 
 
10.1 
Trenérská rada dospělých 
TB ústně předložil návrhy z nichž níže uvedené rada schválila 

- Rada schvaluje složení RDA muži - Bank, Krýzl, Kotzmann, Berndt,  
- Rada schvaluje složení RDA a V ženy - Strachová, Dubovská, Křížová, Pauláthová, Capová; RD 

V Ledecká 
- Rada schvaluje složení VSCM Kotzmann, Capová 
- Rada schvaluje koordinátorem RD ženy – J. Dubovského 

Ostatní body budou uzavřeny na dalším jednání rady – Sociální zabezpečení členů RD kteří nejsou 
v resortech, RD B, finanční zajištění RD 

 
10.2. 
Proběhla příprava VH s návrhy na řízení VH a návrhy na členy jednotivých komisí. 
 
 
Zapsala: D. Štrougalová 
Ověřil: A.Krýzl 

 

 


