
Zápis z KONFERENCE SLČR 
23. května 2015 
Praha – Clarion Congress Hotel Prague 

1. Zahájení Konference 
Konferenci zahájil ve 13,13 hod. prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítal přítomné 
delegáty a hosty 
– organizační pokyny 

Lukáš Sobotka přešel k dalšímu bodu programu: 

2. Volba Mandátové komise 

Návrh: Danuta Štrougalová, Michal Dvořák, Vojtěch Veselý 

Schváleno optickou většinou 

3. Zpráva Mandátové komise 

Danuta Štrougalová:  ze 71 pozvaných DHR přítomno 71 DHR = 100%,  
    nadpoloviční většina - 36 DHR 

4. Volba pracovního předsednictva 

Návrh: Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský 
Předsedající Konference - Lukáš Sobotka 
Schváleno optickou většinou 

Skrutátoři: Monika Janstová, Tereza Burdová, Daniela Štrougalová 
Schváleno optickou většinou 

5. Schválení navrženého programu, navrženého jednacího řádu 

Předložený návrh programu 

Předložený návrh jednacího řádu 

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 71 0 0 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 71 0 0 schválen



6. Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu  

Návrhová komise  
Návrh: Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková 

Zapisovatelé 
Návrh: Jitka Bartoňová, Vlasta Zlesáková 

Ověřovatelé 
Návrh: Pavel Benc, Ivo Uher 

7. Zpráva prezidenta o činnosti SLČR od poslední Konference 

Lukáš Sobotka – poděkování za dosavadní činnost osobnostem, které skončili práci 
na svých postech: Miroslav Petrásek, Čestmír Skrbek, Filip Trejbal, Martin Vráblík, 
Pavel Churavý, Tomáš Slavík, Nikola Sudová, Radka Jordánová 
Aleš Máslo - Poděkování Čestmíru Skrbkovi za dlouholetou práci pro úsek běhu 

Lukáš Sobotka přednesl zprávu o činnosti 
Příloha č. 1 

8. Zprávy o činnosti OSÚ – písemně s komentářem 

Příloha č. 2 

Aleš Krýzl doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Alpské disciplíny 
Ivo Uher doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Akrobatické lyžování 
Pavel Benc doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Běžecké disciplíny 
Martin Novotný doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Snowboarding 
Leoš Škoda doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Skok na lyžích 
Radek Cikl doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Severská kombinace 

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 71 0 0 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 71 0 0 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 70 0 1 schválen



Václav Mačát doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Travní lyžování 
Jiří Gabriel doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Základní lyžování 

9. Zpráva o hospodaření SLČR a CS SKI za rok 2014 

Příloha č. 3 
Ladislav Pelc – okomentoval a doplnil předloženou zprávu o hospodaření SLČR a 
CS SKI  

10. Zpráva o činnosti DR SLČR 

Příloha č. 4 
Petr Graclík – okomentoval soubor usnesení DR SLČR a Pléna DR SLČR 

11. Zpráva o činnosti RK SLČR 

Příloha č. 5 
Pavel Lipanský – okomentoval předloženou zprávu o činnosti RK SLČR 
- informoval o posledním podnětu, který dostala RK SLČR od OSÚ AD na 
přezkoumání počtu registrovaných závodníků, do budoucna předpokládá, že bude 
nutno zvážit provedení revize definice registrovaného závodníka 

12. Zprávy o činnosti KSL – písemně 

Příloha č. 6 

13. Zprávy o činnosti Odborných komisí SLČR – písemně 

Příloha č. 7  
Roman Kumpošt – okomentoval předložené písemné zprávy odborných komisí 
- informoval o připravované změně klíče na rozdělování financí FIS mezi svazy, 
jedním z kritérií bude práce svazu v celé šíři všech disciplín, navrhuje vzít toto 
v úvahu při schvalování návrhu rozpočtu SLČR – potřeba vybalancování v rámci 
všech OSÚ 

14. Diskuse k předneseným zprávám 

1. Ivo Uher – ke zprávě RK SLČR – nesouhlasí s vyjádřením RK SLČR ve věci 
stížnosti závodnice Andrey Zemanové na chování členů realizačního týmu 
Pavel Lipanský – řešení tohoto podnětu nebylo dosud uzavřeno 

2. Rostislav Jozífek – OSÚ SL musel odvolat pořadatelství závodu SP Liberec 2015, 
ohlašuje, že OSÚ SL vyklízí pozice na příští období v souvislosti se situací národního 
olympijského centra v Harrachově - lukrativnost uspořádání SP závisí na vyřešení 
mamutího můstku; kritizuje pozdní zasílání dotací z MŠMT, pokud se neposune 
projednání financí z MŠMT o rok dopředu, nelze se přihlásit o pořadatelství závodu 
SP (deadline je již v prosinci) 

15. Rozpočet SLČR na rok 2015 



Ladislav Pelc – okomentoval druhý návrh rozpočtu SLČR 2015  
Příloha č. 8 

Radek Cikl – nesouhlasí s platným klíčováním rozpočtu SLČR, které je výhodné pro 
velké OSÚ, žádá o solidaritu velkých OSÚ, SK dlouhodobě s tímto rozpočtem není 
schopna rozvoje 

Rostislav Josífek – OSÚ SL předložil výkonnému výboru vlastní protinávrh klíče 
rozpočtu, kritizuje, že nebyl zařazen do podkladových materiálů, návrh byl zaslán 
většině delegátů mailem. Okomentoval tento návrh na změnu klíčování rozpočtu 
SLČR, schválením by byla naplněna solidarita mezi malými a velkými OSÚ 
Navrhuje: 
- dodržení koeficientu na státní reprezentaci 
- navrhuje změnu na: 10% - registrovaní závodníci, 15% - úspěšnost 

Aleš Krýzl – ekonomická komise SLČR pracovala a jednala ve věci kritérií rozpočtu 
SLČR dva roky, upozorňuje, že malé OSÚ zabezpečují sportovce stoprocentně na 
rozdíl od velkých OSÚ, kterým jejich rozpočet na stoprocentní zabezpečení 
sportovců nestačí, velkou část si hradí reprezentanti z vlastních zdrojů 

předložený návrh rozpočtu zpracovaný L. Pelcem 

16. Úprava Stanov SLČR  

Lukáš Sobotka - VV doporučuje schválit úpravu předloženou Zlínským krajem  
Příloha č. 9 

17. Majetkové otázky SLČR  

Příloha č. 10 
Lukáš Sobotka – okomentoval předložený podkladový materiál 
Jakub Čeřovský – přednesl usnesení z dopoledního jednání PDR: PDR navrhuje 
postup v otázce možností řešení majetkoprávního uspořádání OSC Harrachov a 
považuje variantu A) “Symbióza” za výchozí pro nastartování projektu OSC 
Harrachov s tím, že do budoucna deklaruje připravenost k debatám o dalších 

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 41 27 3 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 67 0 4 schválen



majetkových otázkách zmíněných ve variantě B), aby nedocházelo k případným 
kolizím komerčního a z podstaty nekomerčního subjektu. PDR dále pověřilo L. 
Sobotku a R. Kumpošta, aby v tomto duchu jednali v rámci dalších jednání. 

Konference bere na vědomí předloženou informaci o majetkových otázkách SLČR a 
schvaluje usnesení z dopoledního PDR týkající se OSC Harrachov. 

18. Klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2016 

Lukáš Sobotka  – okomentoval předložený návrh  
Příloha č. 11 

Jakub Čeřovský – přednesl usnesení z dopoledního PDR: PDR SLČR doporučuje 
Konferenci SLČR ke schválení předložený klíč pro účast DHR na Konferenci SLČR v 
roce 2016.  
Ota Kaděrka – navrhuje, aby VV SLČR připravil pro příští Konferenci SLČR 
prokazatelný a ověřitelný klíč DHR tak, aby bylo možné jej projednat na úrovni krajů, 
úseků a pléna DR před konáním příští konference SLČR  
Martin Novotný – vysvětluje návrh předložený O.Kaděrkou, navrhuje změnu klíče 
vzhledem k převaze velkých OSÚ 
R.Cikl – klíčování by mělo absolvovat brzdné pojistky na obranu pro malé OSÚ 
Jakub Čeřovský – navrhuje hlasovat návrh PDR doplněný o návrh O.Kaděrky 

19. Evidence členské základny SLČR  

Lukáš Sobotka - Konference bere na vědomí stav členské základny k 31.12. 2014 
Příloha č. 12 

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 65 0 2 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 53 5 2 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 66 0 5 schválen



20. Schválení výše členských příspěvků na rok 2016 

Lukáš Sobotka – okomentování návrhu VV, který nebyl schválen na dopoledním 
PDR  
Jakub Čeřovský – předkládá modifikovaný návrh VV 
návrh č. 1 - návrh VV: členský příspěvek na rok 2016: 100,-Kč děti a mládež do 18 
let a senioři nad 65 let včetně, 300,-Kč věková kategorie 18 - 65 let; 
příspěvky 100,-Kč za člena převedeny na příslušné KSL, zbytek převeden do fondu 
solidarity SLČR, rozdělovat bude DR SLČR 
návrh č. 2 - O.Kaděrka: členský příspěvek na rok 2016: 100,-Kč děti a mládež do 18 
let a senioři nad 65 let včetně, 300,-Kč věková kategorie 18 - 65 let; 50% převedeno 
na účty KSL, 50% převedeno na fond solidarity SLČR (= 150,- Kč do KSL a 150,- Kč 
na fond solidarity) 

Jakub Čeřovský – popsal výhody z alive karet, dále popsal důvody požadavku 
aktivace, cílem bylo získání údajů o držiteli, karta však funguje i bez aktivace 
P.Graclík – SLČR má funkční nástroj, vysvětluje výhody karty alive.  
Stanislav Dlouhý – žádá o provedení analýzy výhodnosti karet 
Jiří Langmaier – souhlasí se zvýšením členského příspěvku, upozorňuje, že ne 
všichni členové nad 18 let jsou výdělečně činní,  dále navrhuje, aby získaná částka 
byla dána celá do příjmové části rozpočtu SLČR, ne do fondu solidarity SLČR 
Ota Kaděrka – nemá výhrady ke kartě alive, zajímá ho, jaký je z ní příjem pro kraj, 
nezajímají ho další benefity 
Rostislav Jozífek – souhlasí s navýšením příspěvku i na 500,-Kč, nesouhlasí, aby 
finance šly do rozpočtu SLČ R, kde z nich získají nejvíce velké OSÚ 
Aleš Krýzl - na konferenci SLČR 2014 bylo schváleno, že členské příspěvky budou 
v celé výši ponechány na krajích, žádá o krátkou přestávku 
Přestávka 
návrh č. 3 Aleš Krýzl - návrh OSÚ AD: členský příspěvek na rok 2016: 100,-Kč děti a 
mládež do 18 let a senioři nad 65 let včetně, 300,-Kč věková kategorie 18 - 65 let;  
všechny vybrané příspěvky budou převedeny na účet KSL 

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 15 41 12 neschválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 2 20 39 10 neschválen



22. Různé 

Jakub Čeřovský – informace z PDR:  
Návrh na změnu data pro stanovení počtu registrovaných závodníků: posunutí 
termínu z 31. 12. předcházejícího roku na 15. 4. stávajícího roku 

Leoš Škoda – vyjadřuje nesouhlas s výsledkem hlasování o výši členského 
příspěvku, bude ničivé pro činnost OSÚ SL a SK 

23. Projednání a schválení usnesení 

Petr Houser přečetl návrh usnesení: 

I. schválila: 
a) program Konference 
b) jednací řád Konference 
c) zprávu mandátové komise – účast 71 pozvaných delegátů s hlasem 

rozhodujícím – 100% – pro přijetí usnesení: 36 hlasů 
d) písemně předloženou a ústně Lukášem Sobotkou doplněnou zprávu o 
činnosti SLČR od poslední Konference SLČR 

e) písemně předloženou a ústně Ladislavem Pelcem doplněnou zprávu o 
hospodaření SLČR a CS SKI za rok 2014 

f) písemně předloženou a ústně Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o 
činnosti Dozorčí rady SLČR 

g) VV předložený II. návrh rozpočtu SLČR na rok 2015 
h) změnu Stanovy SLČR předloženou KSL Zlínského kraje 
i) změnu data u určování počtu registrovaných závodníků v Kritériích pro 

zpracování rozpočtu SLČR  na období 2015 – 2018 z 31.12. 
předcházejícího roku na 15. 4. aktuálního roku 

j) výši členských příspěvků na rok 2016 ve výši:  
děti a mládež do 18 let + senioři nad 65 let včetně – 100,-Kč 
s převodem plné výše na účty KSL  
dospělí – 300,-Kč s převodem plné výše na účty KSL 

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 3 51 14 2 schválen

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 56 12 2 schválen



k) VV předložený klíč pro účast DHR na Konferenci SLČR na rok 2016 
l) člena DR SLČR a jeho náhradníka: 

ZL - Jaroslava Decastelová, Iveta Petříková 
m)postup v otázce možností řešení majetkoprávního uspořádání OSC 

Harrachov a považuje variantu A) “Symbióza” za výchozí pro 
nastartování projektu OSC Harrachov s tím, že do budoucna deklaruje 
připravenost k debatám o dalších majetkových otázkách zmíněných ve 
variantě B), aby nedocházelo k případným kolizím komerčního a z 
podstaty nekomerčního subjektu. 

II. zvolila: 
a) zapisovatele  –  Vlasta Zlesáková, Jitka Bartoňová 
b) ověřovatele zápisu – Pavel Benc, Ivo Uher 
c) mandátovou komisi –  Danuta Štrougalová, Vojtěch Veselý, Michal 

Dvořák 
d) pracovní předsednictvo –  Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský 
e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková 
f) skrutátory – Monika Janstová, Tereza Burdová, Daniela Štrougalová 

III. vzala na vědomí: 
a) písemně předloženou a ústně Pavlem Lipanským doplněnou zprávu 

Revizní komise SLČR 
b) písemně předložené zprávy o činnosti KSL SLČR 
c) písemně předložené a ústně doplněné zprávy o činnosti OSU SLČR 
d) písemně předložené zprávy o činnosti odborných komisí SLČR 
e) vzala na vědomí zprávu o majetkových otázkách SLČR doplněný o 

usnesení DR SLČR 
f) stav evidence členské základny ke dni 31.12.2014 

IV. uložila: 
a) VV SLČR aktualizovat definici registrovaného závodníka a předložit ji 

Plénu DR ke schválení tak, aby byla použitelná pro rozpočtování 
finančních prostředků na rok 2016 

b) VV SLČR připravit pro krajskou strukturu SLČR vzorový legislativní 
proces, který napomůže jednotlivým KSL v krátkém čase aplikovat 
nároky nového Občanského zákoníku v souladu se schválenými 
Stanovami SLČR 

 c)  VV SLČR připravit pro další konferenci prokazatelný a ověřitelný klíč 
  DHR a to tak aby bylo možné jej projednat na úrovni krajů, úseků a 
  pléna před konáním konference příští 
 d)  Členům VV SLČR a to jmenovitě L. Sobotkovi a R. Kumpoštovi, aby 
  zastupovali SLČR v otázce možností řešení majetkoprávního  
  uspořádání OSC Harrachov dle schváleného usnesení Konference I. 
m)  



22. Závěr Konference 

L.Sobotka: poděkování přítomným delegátům za pozornost a spolupráci, rozloučení, 
ukončení Konference 

Zápis:  Jitka Bartoňová 
  Vlasta Zlesáková  

Ověřili: Pavel Benc 
  Ivo Uher 

Praha, 23. května 2015

aklamace Návrh č. PRO PROTI ZDRŽEL SE VÝSLEDEK

hlasování 1 57 0 1 schválen


