
 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ÚBD SLČR 
Liberec - 16. dubna 2016 
 

 

Účast: Delegáti s hlasem rozhodujícím: z 62 pozvaných přítomno 55 (88,7%)  

  Hosté:  9 
 

Program:  1. Zahájení a organizační pokyny 

  2. Volba pracovního předsednictva a komisí 

  3. Zpráva mandátové komise 

  4. Schválení programu, jednacího řádu, volebního řádu VH ÚBD 

   5. Zpráva o činnosti ÚBD SLČR za období 2015-2016,  

    plnění usnesení VH ÚBD 2015, schválení Statutu ÚBD SLČR 

  6. Zpráva o hospodaření ÚBD SLČR za sezónu 2015-2016 

  7. Zpráva o činnosti STK v sezóně 2015-2016 

  8. Zpráva o soutěžích v sezóně 2015-2016 

  9. Zpráva Revizní komise ÚBD SLČR 

  10. Diskuse ke zprávám 

  11. Návrh rámcového rozpočtu ÚBD SLČR na sezónu 2016-2017 

  12. Návrh činnosti ÚBD SLČR na sezónu 2016-2017 

  13. Volba Revizní komise ÚBD SLČR  

  14. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2016 

  15. Různé 

  16. Diskuse 

  17. Usnesení a závěr 
 

 

1. Zahájení  

 P.Benc zahájil VH ÚBD v 10,13 hodin, přivítal delegáty a hosty VH ÚBD SLČR 

 Organizační pokyny 

 

2. Slavnostní ceremoniál 

 P.Benc: Slavnostní předání SUPERPOHÁRU za sezónu 2015-2016  vítěznému 

 Ski klubu Jablonec nad Nisou, pohár převzal předseda klubu pan Vladimír 

 Kopal 

  

3.  Volba pracovního předsednictva a komisí  

 Pracovní předsednictvo: R.Peštuka - předsedající VH ÚBD SLČR 

      P.Benc, V.Suchánek 



 

 

Mandátová komise:   S.Henych, V.Kopal, P.Murčo 

Návrhová komise:   P.Mach, I.Roubíčková, V.Zlesáková 

Volební komise:    J.Michlová, D.Hromádková, T.Tejchman 

Zápis VH:     J.Bartoňová 

Ověřovatelé zápisu:   L.Slonek 

 

Schváleno optickou většinou DHR 

 

3. Zpráva mandátové komise:  

 S.Henych: pozváno 62 DHR, přítomno: 55 DHR (88,7%), hostů: 9 

 VH ÚBD SLČR je usnášeníschopná 

 

4.  Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH 

 Schválení navrženého programu VH:  předložený návrh schválen optickou 

        většinou DHR 

 Schválení jednacího řádu VH:   předložený návrh schválen optickou 

        většinou DHR 

 Schválení volebního řádu VH:   předložený návrh schválen optickou 

        většinou DHR 

 

5.  Zpráva o činnosti ÚBD SLČR za období 2015-2016 

 A/ Projednání návrhu Statutu ÚBD SLČR  

 R.Peštuka okomentoval předložený návrh Statutu ÚBD   

 a navrhl vypustit čl.4 z §9, z důvodu jeho nepotřebnosti, protože zřizovatelem 

 komisí je Rada ÚBD 

 Diskuse 

 I.Roubíčková – proč nejsou součástí Statutu krajské svazy lyžařů? 

 R.Peštuka – ve Statutu je není potřeba uvádět, protože jsou uvedeny ve 

 Statutu nadřazeném dokumentu, a to Stanovách SLČR, cílem bylo co 

 nejvíce Statut ÚBD zjednodušit a zkrátit 

 P.Frühaufová - §4,čl.5 – navrhuje delší lhůtu ke svolání Valné hromady ÚBD 

 než minimálních 15 dní, aby byl čas na svolávání VH ÚBD KSL 

 R.Peštuka, S.Henych – navrhují ponechat 15 dní vzhledem k málo času na 

 konci sezóny, zároveň je to standardní lhůta u všech OSÚ SLČR 

 R.Sedláček - §5 – obsah činnosti Rady ÚBD stanoví organizační řád – kdo 

 schvaluje organizační řád? Předsedu, místopředsedy, členy RÚBD volí VH 

 ÚBD, kdo stanovuje náplň jejich činnosti a zodpovědnost? 

 R.Peštuka – OŘ schvaluje Rada ÚBD, VH ÚBD schvaluje náplň a plán práce 

 Rady 

 P.Mach – STK není mezi orgány ÚBD, z toho vyplývá, že veškerá rozhodnutí 



 

 

 STK bude schvalovat Rada ÚBD, v praxi může být komplikované 

 R.Peštuka – Rada ÚBD může dát STK pověření k rozhodnutí 

 

 Návrh P.Frühaufové na prodloužení doby pro svolání VH ÚBD na 30 dnů 

Hlasování (aklamací): Pro 4 DHR, proti optická většina.  

Výsledek: Návrh nebyl schválen 

  

 Návrh R.Peštuky na vypuštění §9,čl.4 

Hlasování (aklamací): Pro 54 DHR, proti 1 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Návrh schválen 

 

 Schválení Statutu ÚBD s výše uvedenou změnou (vypuštění §9,čl.4):   

Hlasování (aklamací): Pro 54 DHR, proti 1 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Návrh schválen 

 

 - schválená verze Statutu ÚBD - viz příloha zápisu č. 1 

 

 B/ Zpráva o činnosti ÚBD SLČR za období 2015-2016 a kontrola usnesení 

 VH ÚBD 2015  

 P.Benc informoval delegáty o důvodech rozhodnutí Rady ÚBD odvolat pana 

 Aleše Másla z funkce sportovního ředitele ÚBD a jmenování pana Lukáše 

 Sachera na tento post. Dále se věnoval hodnocení činnosti ÚBD v sezóně 

 2015-2016. 

 - viz příloha zápisu č. 2 

 

 C/ Zpráva o činnosti RD a STM ÚBD SLČR za období 2015-2016 

 L.Krejčí: RD-muži - viz příloha zápisu č. 3 

 P.Steinbach: RD-ženy - viz příloha zápisu č. 4 

 P.Michl: RD-junioři - viz příloha zápisu č. 5 

 M.Koukal: STM ÚBD - viz příloha zápisu č. 6 

 

6.  J.Bartoňová: Zpráva o hospodaření ÚBD SLČR v sezóně 2015-2016 

 - viz příloha zápisu č. 7 

 

7.  Z.Seidl: Zpráva o činnosti STK 2015-2016 

 - viz příloha zápisu č. 8 

 

8.  Z.Seidl: Zpráva o soutěžích 2015-2016 

 - viz příloha zápisu č. 8 

 



 

 

9.  V.Zlesáková: Zpráva revizní komise ÚBD SLČR 2015-2016 

 - viz příloha zápisu č. 9 

 

10. Diskuse 

Zpráva o činnosti RD-muži 

 L.Šlofar – jak byly u mužů plněny tréninkové plány 

 L.Krejčí – plnění plánů odpovídalo nemocnosti členů RD-muži 

 dále delegáti diskutovali výhody / nevýhody velkého počtu sportovců 

 zařazených do RD-muži a možné způsoby trenérského vedení 

Zpráva o činnosti ÚBD 

 P.Frühaufová – apelovala na Radu ÚBD, aby vyvolala jednání, která povedou 

 k řešení situace ohledně areálu Horní Mísečky, zejména vysokého nájmu za 

 sportoviště a nedostatečného zázemí pro konání závodů 

 S.Henych – upozorňuje, že tato situace trvá již od roku 2004 a informoval o 

 jednáních, která v této věci proběhla a připravovaném možném řešení 

 L.Slonek – vyjádřil obavu, že i jiné areály, např. Nové Město a Jablonec mohou 

 požadovat platbu za pronájem, vzhledem k nabídce technického sněhu 

 J.Čeřovský – vysvětlil důvody vysokého nájmu pro pořadatele závodů – 

 společnost Melida je silně orientována na komerční činnost, platí Svazu lyžařů 

 vysoké částky (dividendy) za pronájem areálu Špindlerův Mlýn a předpokládá, 

 že z těchto peněz bude svaz platit zmiňované poplatky (týká se běžeckého i 

 sjezdového areálu), dále popsal situaci areálů Pec p.S. a Harrachov 

Zpráva o činnosti STK ÚBD a soutěžích 

 J.Novák – informoval delegáty o průběhu odvolání Sport Clubu Plzeň proti 

 rozhodnutí JURY a poté odvolací komise ve věci přestupku V.Razýma proti 

 pravidlům lyžařských závodů a vyslovil požadavek, aby se masivněji využívaly 

 videokamery u rozhodčích stylu nejen jako důkazní materiál, ale i jako možnost 

 ozřejmění problému zejména u dětí v případě porušení pravidel. 

 S.Henych – upozorňuje na nutnost zlepšení situace v oblasti homologace 

 běžeckých tratí 

 Z.Seidl – homologace má na starosti J.Vodrážka, J.Tejchman, M.Kučera ml., 

 kteří postupně délky tratí kontrolují 

 V.Husák – informoval delegáty o záměru LK Slovan Karlovy Vary pořádat 

 častěji závody ve špičkovém areálu německého Oberwiesenthalu, s nimiž mají 

 výborné vztahy, chystají se požádat o homologaci těchto tratí 

Zpráva o činnosti STM 

 S.Henych – žádá o informaci ohledně činnosti Aliance profesionálních trenérů 

 STM 

 V.Šlofar – aliance se sešla naposledy lednu 2016 v Novém Městě n.M., 

 vzhledem k malé účasti pozvaných trenérů, došel k závěru, že tato myšlenka 



 

 

 nepadla na úrodnou půdu, aby v ní pokračoval. Zároveň očekával větší prostor, 

 aby se tato skupina mohla vyjadřovat k tvorbě a obsazování SCM, trenéři 

 SCM se  však neměli možnost k těmto věcem vyjádřit. 

Zpráva o činnosti RK ÚBD 

 P.Frühaufová – nelíbí se jí, že Rada ÚBD vyměnila za poslední dva roky dva 

 sportovní ředitele a tři koncepce (1. koncepce J.Opočenský, 2. koncepce 

 A.Máslo, 3. schválené listopadové změny v koncepci A.Másla). Nepovažuje to 

 za správné, koncepce by se měla nechat doběhnout a poté případně opravit. 

 P.Benc – v listopadu se nejednalo o změnu, ale schválená koncepce byla 

 zpřísněna na základě námitek vzešlých od trenérů 

 J.Čeřovský,Z.Pavlásek – změny v dílčích věcech v rámci koncepce se budou 

 dít vždy, u koncepce jde o záměr, ke kterému se směřuje, pokud se ukáže, že 

 záměr koncepce nesplňuje, měla by se v dílčích věcech upravit  

 

Hlasování – Zpráva o hospodaření ÚBD 2015-2016 

Hlasování: Pro optická většina DHR, proti 0 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Schváleno. 

 

14,40 – přepočítání DHR 

Zpráva mandátové komise: přítomno: 55 DHR 

 

11. Návrh činnosti ÚBD SLČR na sezónu 2016-2017 

 L.Sacher  - okomentoval návrh činnosti ÚBD na sezónu 2016-2017 

 - viz příloha zápisu č. 10 

 

12. Návrh prvního rámcového rozpočtu ÚBD SLČR 2016-17 

 L.Sacher  - předložil a okomentoval první návrh rámcového rozpočtu ÚBD na 

 sezónu 2016-2017 

   
 



 

 

 
 

 R.Peštuka – upozornil delegáty, že všechny předložené návrhy nebyly z časových 

 důvodů projednány a schváleny Radou ÚBD, jedná se o návrh L.Sachera. 

 Navrhuje, aby VH vzala návrh činnosti a návrh rámcového rozpočtu ÚBD na 

 vědomí a pověřila Radu ÚBD jejich projednáním a schválením. 

 
 
13. Diskuse 

1. P.Frühaufová – k návrhu činnosti ÚBD – nesouhlasí, aby byly úplně opomíjeny 

závody Slavic Cupu a upřednostňovány závody OPA Cupu, navrhuje pověřit STK 

jednáním ohledně Slavic Cupu – pro nás má výhodu, že vítěz je hrazen na 

závodech SP. Např. kdyby se letos M.Novák zúčastnil závodů SC, měl velkou šanci 

vyhrát a být hrazen na závodech SP 

P.Mach – zástupce Slavic Cupu byla Z.Honzlová, nyní to má na starosti M.Kučera 

ml., příští týden se koná jednání se zástupci Slovenska a Polska 

R.Peštuka – Slavic Cup nesmí být zasunut do pozadí, tyto závody musíme dělat už 

z toho důvodu, abychom dostali pořadatelství SP od FIS 

S.Henych – upozorňuje, že úroveň Slavic Cupu bude taková, jak ho budou 

podporovat závodníci RD-A a sportovní ředitel  

2. L.Slonek - k návrhu rámcového rozpočtu ÚBD – žádá o navýšení financí na  ÚBD 

KSL, nelíbí se mu nepoměr mezi např. kapitolu KSL a kapitolou reprezentace  

J.Čeřovský – popsal možnosti, jak mohou kraje získat další finanční prostředky, 

např. přes program MŠMT č.8 a další 

P.Benc – upozorňuje, že je na zváženou, jak některé kraje tento příspěvek využívají, 

např. je otázka, jestli je správné, že finance ÚBD dává kraj nejlepším sportovcům 

jako odměny 

3. P.Steinbach – k návrhu činnosti ÚBD – nevidí, že by v návrhu byla změna oproti 

loňské sezóně, v oblasti reprezentačních družstev, prezentace partnerů, atd., pouze 

personální, nesouhlasí s tímto řešením  

P.Frühaufová – připomíná, že v podobné situaci byla i ona vloni, ÚBD by měl někam 

směřovat, navrhuje, aby finance na STM byly přednostně přidělovány trenérům 



 

 

SCM než třeba na žactvo, aby trenéři SCM nebyli v nejistotě v letech, kdy nemají 

závodníky určité věkové kategorie a nemuseli hledat obživu jinde, ona 

pravděpodobně bude nucena převést děti ve svém oddíle na biatlon. 

4. Č.Skrbek – informoval delegáty o úspěšném projektu „Lyžování dětem“, (webové 

stránky lyzovanidetem.cz) – podpora krajů a krajských soutěží, v sezóně 2015-2016 

se projekt týkal Libereckého a Královéhradeckého KSL. Od 5. 5. 2016 začíná nová 

sezóna (29 závodů), doufá, že v budoucnu se podaří sehnat více peněz a zapojit 

další kraje. Poděkoval klubům, které soutěže v krajích pořádaly. 

 

 

Hlasování o návrhu rámcového rozpočtu ÚBD 2016-2017 

Hlasování: Pro 51 DHR, proti 0 DHR, zdržel 4 DHR.  

Výsledek: Valná hromada bere na vědomí návrh rámcového rozpočtu ÚBD 

2016-2017 a pověřuje Radu ÚBD jeho projednáním a schválením. 

 

 

Hlasování o návrhu činnosti ÚBD 2016-2017 

Hlasování: Pro 51 DHR, proti 0 DHR, zdržel 4 DHR.  

Výsledek: Valná hromada bere na vědomí návrh činnosti ÚBD 2016-2017 a 

pověřuje Radu ÚBD jeho projednáním a schválením. 

 

 

14. Volba Revizní komise ÚBD SLČR  

 

Hlasování o členech Revizní komise ÚBD 2016-2020 ze 4 kandidátů: 

Chvátalová Věra (návrh Rady ÚBD) 

Hladíková Yveta (návrh z pléna) 

Suchánek Václav (návrh Rady ÚBD) 

Zlesáková Vlasta (návrh Rady ÚBD) 

 

Hlasování (tajnou volbou), odevzdáno 50 hlasovacích lístků:   

      Chvátalová Věra 45 

      Suchánek Václav 41 

      Hladíková Yveta 32 

      Zlesáková Vlasta 32 

 

Hlasování (tajnou volbou), odevzdáno 51 hlasovacích lístků:   

      Hladíková Yveta 26 

      Zlesáková Vlasta 25 

 



 

 

 

Výsledek: Delegáti zvolili 3 členy RK ÚBD 2016-2020: 

      Chvátalová Věra   

      Suchánek Václav  

      Hladíková Yveta 

 

Revizní komise si zvolila ze svého středu předsedu paní Věru Chvátalovou 

 

15. Volba delegátů za ÚBD na Konferenci SLČR 2016 včetně náhradníků 

 R.Peštuka předložil návrh DHR na KO a jejich pořadí: 

1.  Pavel Benc 
2.  Lubomír Buchta   
3.  Květoslav Žalčík     
4.  Stanislav Henych   
5.  Vladimír Kopal 
6.  Zbyněk Pavlásek  
7.  Jana Michlová 
8.  Lukáš Sacher  
9.  Václav Suchánek 
10. Zdeněk Seidl 
11. Michal Kučera   
12. Ondřej Szabó 
13. Jitka Bartoňová 
14. Petr Murčo 
15. Václav Haman 
16. Petra Frühaufová 

17. Ladislav Slonek 

18. Jakub Liška 

19. David Cenek 

20. Martin Koukal 

 

 

Hlasování o návrhu delegátů za ÚBD na Konferenci SLČR 28.5.2016 

Hlasování: Pro 48 DHR, proti 0 DHR, zdržel 0 DHR.  

Výsledek: Schváleno. 

 

 

15. Klíč na VH ÚBD 2017 

 Návrh: 

 1. Jeden delegát s hlasem rozhodujícím za každých započatých 100  členů  

  ÚBD KSL se zaplaceným příspěvkem na rok 2017  

 2. Členové Rady ÚBD SLČR 



 

 

 

Hlasování o návrhu klíče na VH ÚBD 2017 

Hlasování: Pro 37 DHR, proti 2 DHR, zdržel 2 DHR.  

Výsledek: Schváleno. 

 

17.  Různé 

 

Návrh změny Stanov SLČR 

J.Čeřovský – okomentoval předložený návrh na změnu Stanov SLČR v oblasti 
členství v SLČR: dva druhy členství: 1. člen SLČR s aktivním členstvím a 2. člen 
SLČR. Cílem je navýšení členské základny, aby se všichni členové lyžařských 
oddílů stali členy SLČR. 

I.Roubíčková – na Plénu DR SLČR bylo odsouhlaseno, že nebude pro letošní rok 

rozdělen stabilizační fond, aby byly podpořeny OSÚ severské kombinace a skoku 

na lyžích – navrhuje, aby se ÚBD k tomuto vyjádřil a požadoval vrácení 

stabilizačního fondu do rozpočtu 

J.Čeřovský – toto nebude standardem, jedná se o přechodné opatření, byl to 

vstřícný krok, který podpořily i kraje, navrhuje ponechat rozhodnutí Plénu DR a 

Konferenci, nezavazovat DHR za ÚBD k rozhodování na Konferenci SLČR 

S.Henych – požádal J.Čeřovského o komentář k návrhu klíče na DHR na Konferenci 

2017 

J.Čeřovský – okomentoval připravovaný návrh klíče: podíl hlasů dle 3 kritérií: 1. 

paušál (2 hlasy pro každý OSÚ), 2. počet dle příjmu z rozpočtu, 3. počet dle 

mediální hodnoty disciplín v OSÚ 

I.Roubíčková – členský příspěvek do SLČR: navrhuje požadovat na Konferenci 

SLČR návrat k jednotnému členskému příspěvku 100,-Kč za aktivního člena  SLČR 

V.Kopal – navrhuje zůstat u členského příspěvku 100/300,-Kč 

Hlasování o protinávrhu V.Kopala: pro 32, proti 5, zdržel 8, protinávrh byl schválen 

 

18.  USNESENÍ VALNÉ HROMADY ÚBD SLČR 

 

A/ Valná hromada ÚBD SLČR bere na vědomí: 

- zprávu o činnosti ÚBD SLČR za rok 2015/16 
- kontrolu Usnesení VH ÚBD SLČR 2015 
- zprávu o činnosti RD za rok 2015/16 
- zprávu o hodnocení a výhledu STM 
- zprávu o činnosti STK ÚBD za rok 2015/16 
- zprávu o soutěžích v sezóně 2015/16 
- zprávu revizní komise ÚBD SLČR 2015/16 
- změnu na postu Sportovního ředitele – Lukáš Sacher 



 

 

- návrh činnosti ÚBD SLČR na rok 2016/17 
- návrh prvního rámcového rozpočtu ÚBD SLČR pro období od 1.5.2016 do 

30.4.2017 
 

B/ Valná hromada ÚBD SLČR schvaluje: 

- navržený program VH ÚBD SLČR 26.4.2016 
- jednací řád 
- volební řád 
- nový Statut ÚBD SLČR, z.s. 
- zprávu o hospodaření ÚBD SLČR za rok 2015/16 
- klíč DHR na VH ÚBD SLČR na rok 2017 v předloženém znění 

 

C/ Valná hromada ÚBD SLČR zvolila: 

- pracovní předsednictvo ve složení předsedající Roman Peštuka, Pavel Benc, 
Václav Suchánek 

- pracovní komise 
o mandátovou ve složení Vlado Kopal, Stanislav Henych, Petr Murčo 
o volební ve složení Jana Michlová, Dagmar Hromádková, Tomáš Tejchman 
o návrhovou ve složení Vlasta Zlesáková, Iveta Roubíčková, Petr Mach 

- zapisovatele Jitku Bartoňovou a ověřovatele zápisu Ladislava Slonka 
- revizní komisi ve složení Věra Chvátalová, Václav Suchánek, Iveta Hladíková 
- delegáty ÚBD SLČR na Konferenci SLČR 2016 (včetně náhradníků) v následujícím 

pořadí: 

1. Benc Pavel 
2. Buchta Lubomír 
3. Žalčík Květoslav 
4. Henych Stanislav 
5. Kopal Vladimír 
6. Pavlásek Zbyněk 
7. Michlová Jana 
8. Sacher Lukáš 
9. Suchánek Václav 
10. Seidl Zdeněk 
11. Kučera Michal 
12. Szabó Ondřej 
13. Bartoňová Jitka 
14. Murčo Petr 
15. Haman Václav 
16. Frühaufová Petra 
17. Slonek Ladislav 
18. Liška Jakub 
19. Cenek David 
20. Koukal Martin 

 



 

 

D/ Valná hromada ÚBD SLČR pověřila R ÚBD dopracováním a schválením činnosti 

a rozpočtu ÚBD na sezónu 2016/2017. 

 

Hlasování o návrhu usnesení VH ÚBD  

Hlasování: Pro 43 DHR, proti 0 DHR, zdržel 1 DHR.  

Delegáti schválili usnesení VH ÚBD SLČR 2016.  

 

 

P.Benc - ukončení VH ÚBD, poděkování všem DHR za účast a pozornost. 

 

 

 

        Zápis: Jitka Bartoňová 

        Ověřovatel zápisu:  Ladislav Slonek 

           

        Liberec 16. 4. 2016 

 

 

 


