Zápis z KONFERENCE SLČR
28. května 2016
Praha – Clarion Congress Hotel Prague
1.
Zahájení Konference
Konferenci zahájil v 11,05 hodin prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítal přítomné
delegáty a hosty
– organizační pokyny
Lukáš Sobotka přešel k dalšímu bodu programu:
2.

Volba Mandátové komise

Návrh: Tomáš Slavík, Roman Dalecký, Blanka Sochorová
Schváleno optickou většinou
3.

Zpráva Mandátové komise

Blanka Sochorová: ze 71 pozvaných DHR je přítomno 65 DHR = 91,55 %,
nadpoloviční většina - 33 DHR
4.

Volba pracovního předsednictva

Návrh: Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský
Předsedající Konference - Lukáš Sobotka
Schváleno optickou většinou
Skrutátoři: Monika Janstová, Daniela Štrougalová, Tereza Burdová
Schváleno optickou většinou
5.

Schválení navrženého programu, navrženého jednacího řádu

Předložený návrh programu a jednacího řádu

6.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu

Návrhová komise
Návrh: Petr Houser, Vilém Podešva, Věra Chvátalová
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Zapisovatelé
Návrh: Jitka Bartoňová, Jitka Pánková
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Ověřovatelé
Návrh: Radek Cikl, Martin Novotný
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

7.

Zpráva prezidenta o činnosti SLČR od poslední Konference

Lukáš Sobotka – přednesl plnění usnesení a úkolů Konference 2015, dále
pokračoval zprávou o činnosti SLČR v sezóně 2015-2016
Příloha č. 1
11,26 hod. - oznámení Mandátové komise o navýšení počtu DHR na 69 DHR
(97,18%, nadpoloviční většina - 35)

8.

Zprávy o činnosti OSÚ – písemně s komentářem

Příloha č. 2
Aleš Krýzl doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Alpské disciplíny
Pavel Benc doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Běžecké disciplíny
Roman Dalecký doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Akrobatické lyžování
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
Daniel Mačát doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Travní lyžování
Petr Meloun doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Základní lyžování
9.

Zpráva o hospodaření SLČR a CS SKI za rok 2015

Příloha č. 3
Ladislav Pelc – okomentoval a doplnil předloženou zprávu o hospodaření SLČR za
rok 2015 a CS SKI za hospodářské období 2015 - 2016
10.

Zpráva o činnosti DR SLČR

Příloha č. 4
Petr Graclík – okomentoval činnost DR SLČR a Pléna DR SLČR v sezóně 20152016
11.

Zpráva o činnosti RK SLČR

Příloha č. 5
Pavel Lipanský – okomentoval předloženou zprávu o činnosti RK SLČR
RK SLČR požaduje po jednotlivých OSÚ a vedení SLČR vypracovávat všechny
dokumenty (zápisy z jednání všech orgánů) v přehledné a průkazné formě, aby bylo
vždy možné deklarovat jejich rozhodnutí

12.

Zprávy o činnosti KSL – písemně

Příloha č. 6

13.

Zprávy o činnosti Odborných komisí SLČR – písemně

Příloha č. 7
Roman Kumpošt - okomentoval předloženou písemnou zprávu Mezinárodní komise
a přednesl návrhy, které budou předloženy Svazem lyžařů ČR na kongresu FIS
v Cancunu, dále informoval o situaci ohledně žádosti SLČR na pořádání jarní
Konference FIS 2017 v Praze

14.

Diskuse k předneseným zprávám

1. Iva Kárníková, Pavel Benc – upozornili na plánované změny zástupců svých
úseků v některých odborných komisích SLČR
2. Rostislav Jozífek – k informaci o předpokládaném posílení financí na ZOH 2018 –
apeluje, aby VV bojoval za to, že tyto příspěvky půjdou do OSÚ, které je velmi
potřebují a ne napřímo sportovcům, kteří jsou těmito OSÚ zajištěni
Petr Graclík – vysvětlil, že ČOV je vázán účelem určeným od zdroje financí, např.
stipendia z Olympijské solidarity se musí poskytnout přímo sportovcům, účel financí
z MŠMT je taktéž většinou předem určený, nebrání se ale diskusi k jednotlivým
případům.
Radek Cikl – souhlasí a podporuje apelaci R.Jozífka, žádá o možnost přizvání
zástupců OSÚ k případným jednáním o účelu očekávaných prostředků

15.

Rozpočet SLČR na rok 2016

Ladislav Pelc – okomentoval druhý návrh rozpočtu SLČR 2016
Příloha č. 8
Hlasování o předloženém návrhu rozpočtu zpracovaném L. Pelcem
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

48

18

1

schválen

16.

Úprava Stanov SLČR

Lukáš Sobotka - okomentoval návrh předložený Plénem DR – cílem změny definice
člena SLČR je dát možnost všem členům klubů SLČR stát se členy SLČR
Příloha č. 9
Martin Novotný – upozorňuje na dosavadní časté problémy s evidenčním portálem
při přihlašování nových členů, obává se, jak bude tento portál reagovat na dva typy
členství, dále navrhuje, aby z důvodu úspor nebyl „neaktivním“ členům vystavován
členský průkaz

Jakub Čeřovský – informoval, že evidenční portál bude zjednodušen (přihlašování
bude možné prostřednictvím vyexportované excelové tabulky), dále informoval, že
členové všech svazů musí mít průkaz (dle pokynu z MŠMT), přičemž každý člen
musí na sebe uvést kontakt; zároveň je tu i možnost pro neaktivní členy, že v případě
zaplacení členského příspěvku jim může být jejich karta zaktivována
Jaroslav Trhlík – vyjádřil obavu, že neaktivní členové svá osobní data neposkytnou a
ti, co platili v loňském roce příspěvek 300 Kč, nyní zvolí variantu neaktivního člena za
0 Kč, výsledkem čehož bude, že půjde méně financí do KSL
Lukáš Sobotka – pro rok 2017 bude VV garantovat, že v případě, že poklesne příjem
financí z členské základny do krajů, bude rozpočet SLČR navržen tak, aby byl příjem
financí pro KSL minimálně v té výši, v jaké byl v roce 2015
Stanislav Henych – je věcí klubů, jak své členy přihlásí, koneckonců klub bude
potřebovat hlavně aktivní členy, protože SLČR a KSL budou rozdělovat finance podle
aktivních členů, tedy těch, kteří skórují, proto souhlasí, aby pouze aktivní členové se
mohli účastnit jednání, atd.
Petr Graclík – členská základna a jak ji navyšovat je jedna věc, druhá věc je pak klíč
na dělení financí, je potřeba motivovat segment lyžařů, který získáme do SLČR,
k jejich zaktivnění
Hlasování o předloženém návrhu na změnu stanov SLČR s tím, že Konference
SLČR ukládá VV předložit takový rozpočet SLČR na rok 2017, který bude garantovat
příjem na KSL v minimální výši jaká byla v roce 2015
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

56

11

2

schválen

17.

Majetkové otázky SLČR

Příloha č. 10
Lukáš Sobotka – okomentoval předložený podkladový materiál
Petr Graclík, Vladimír Kopal – informovali o činnosti OPS Harrachov a budování
národního areálu Harrachov, v OPS probíhá revize účetnictví, po té bude řešena
transformace této společnosti
Roman Kumpošt – navrhl, aby SLČR zvážil jako jednu z možností převzetí OPS
Harrachov do svého majetku a její následné provozování, měl by tak možnost čerpat
dotace z MŠMT na rozvoj této společnosti.
Radek Cikl – mrzí ho, že během posledních tří let, až na jednu výjimku, nebyli
zástupci disciplín, které areál využívají, přizváni k žádnému jednání o tomto areálu
Rostislav Jozífek – souhlasí s možností, aby OPS vlastnil a provozoval svaz, aby
mohlo být zajištěno její fungování.
Konference bere na vědomí předloženou informaci o majetkových otázkách SLČR
Hlasování o návrhu R.Kumpošta: Konference uděluje mandát Plénu DR SLČR
k projednání a případnému rozhodnutí o změně právní formy OPS Harrachov, popř.
převodu vkladu zakladatele z OPS na jiný subjekt za podmínky ponechání minimálně
stávajícího vlivu na vlastnickou strukturu

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

63

0

4

schválen

18.

Klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2017

Jakub Čeřovský – okomentoval návrh předložený Plénem DR SLČR
Příloha č. 11
Martin Novotný – upozornil, že navrhovaný klíč nerespektuje členskou základnu tak,
jak je, zejména se to týká snowboardu, a navrhl, aby příští Konference schválila klíč
v nové podobě
Jiří Langmaier – budoucí klíč by měl respektovat podíl každého OSÚ a zároveň by
měl být navýšen počet delegátů z KSL
Rostislav Jozífek – nelíbilo se mu, že návrh VV na nový klíč nebyl komunikován
v OSÚ, byl pouze oznámen, při tvorbě klíče vidí jako důležité vysvětlit si, jakou
cestou svaz půjde
Radek Cikl – navrhuje odhlasovat předložený návrh, a zároveň dát úkol VV
pokračovat v tvorbě návrhu nového klíče
Roman Kumpošt – do budoucna je potřeba v rámci všech složek vedení
prodiskutovat a definovat co je cílem a strategií SLČR
Hlasování o návrhu klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2017 předloženém
Plénem DR
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

56

1

10

schválen

Hlasování: Konference ukládá VV předložit návrh nového klíče pro účast DHR na
Konferenci SLČR 2018
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

66

0

1

schválen

19.

Evidence členské základny SLČR

Jakub Čeřovský – okomentoval stav členské základy
Příloha č. 12
Konference bere na vědomí stav členské základny k 31. 12. 2015

20.

Schválení výše členských příspěvků na rok 2017

Jakub Čeřovský – okomentoval návrh Pléna DR na výši členských příspěvků
Příloha č. 13

Hlasování o návrhu Pléna DR na výši členských příspěvků
1. člen SLČR: 0,-Kč
2. člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii děti a mládež do 18 let a
senioři nad 65 let včetně: 100,-Kč
3. člen s aktivním členstvím ve věkové kategorii 18 – 64 let: 300,-Kč
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

1

1

schválen

Různé

21.

Jaroslav Trhlík – k evidenci členské základny: ptá se, jak bude prakticky probíhat
přihlašování do SLČR po Konferencí schválené změně, např. bude evidovaný člen,
který neuhradil členský poplatek, automaticky převeden do sekce „neaktivních
členů“?
Jakub Čeřovský – vysvětlil, že nyní je stav „nula“, do konce roku 2016 pak budou mít
kluby možnost označit své členy jako aktivní a neaktivní. V této věci žádá všechny,
aby jakékoli své připomínky zasílali na sekretariát SLČR, kde bude snaha je
zapracovat, aby evidenční portál dobře fungoval.
Radek Cikl – několik poznámek
1. poznámka ke státním dotacím na regiony - upozornil na disproporce, neměl by se
brát ohled jenom na kategorie mládeže a členskou základnu
2. poznámka k tvorbě klíčů – potřeba vzít v patrnost autonomie OSÚ, které se nesmí
potlačit
3. apeluje na VV, aby získal pro SLČR partnery, kteří přinesou do OSÚ finance, které
budou pro OSÚ potřebnější než např. nabídky produktů
Petr Meloun
- informoval o změně zástupce OSÚ základního lyžování v DR SLČR: žádá o
schválení pana Petra Melouna
- k členským příspěvkům navrhuje, aby sekretariát připravil „kuchařku“, jak mají kluby
přihlašovat a odhlašovat své členy do SLČR
Arnošt Hlaváček – k členské základně: obává se, že schválené rozdělení na aktivní
členy a „neaktivní“ členy způsobí, že v řadě klubů se aktivní členové změní v
„neaktivní“
Projednání a schválení usnesení

22.

Petr Houser přečetl návrh usnesení:
Konference SLČR:
I.

schválila:
a) program Konference
b) jednací řád Konference

c) zprávu mandátové komise – účast 69 pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím – 97,18% – pro přijetí usnesení: 35 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 2015
f) písemně předloženou a ústně Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o
činnosti Dozorčí rady SLČR
g) VV předložený II. návrh rozpočtu SLČR na rok 2016
h) změnu Stanov SLČR předloženou Plénem DR SLČR
i) výši členských příspěvků na rok 2017 ve výši:
ia. člen SLČR – 0,-Kč
ib. člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii děti a mládež
do 18 let a senioři nad 65 let včetně – 100,-Kč
ic. člen s aktivním členstvím ve věkové kategorii 18– 64 let – 300,-Kč
j) VV a Plénem DR SLČR předložený klíč pro účast DHR na Konferenci
SLČR na rok 2017
k) schválila člena DR za OSU ZL Petra Melouna
II.

zvolila:
a) zapisovatele – Jitka Bartoňová, Jitka Pánková
b) ověřovatele zápisu – Radek Cikl, Martin Novotný
c) mandátovou komisi – Tomáš Slavík, Blanka Sochorová, Roman
Dalecký
d) pracovní předsednictvo – Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský
e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Věra Chvátalová
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
f) stav evidence členské základny ke dni 31. 12. 2015

IV.

uložila:
a) všem orgánům SLČR průběžně vydávat všechny dokumenty – zápisy a
usnesení v přehledné a průkazné formě tak, aby bylo možné dohledat a
dokladovat jejich rozhodnutí
b) OSU ZL aktualizovat zastoupení OSU ZL v mezinárodní komisi SLČR
c) VV SLČR předložit rozpočet na rok 2017, který bude garantovat
minimální příjmy pro KSL od SLČR jako v roce 2015. Tyto finanční
prostředky budou složeny z členského příspěvku za rok 2017 a
stabilizačního fondu
d) mandát Plénu DR SLČR k projednání a případnému rozhodnutí změny
právní formy OPS Harrachov popřípadě převodu vkladu zakladatele
v OPS na jiný subjekt za podmínky ponechání minimálně stávajícího
vlivu na vlastnickou strukturu

e) VV projednat s OSU a KSL směrování dalšího vývoje a strategie SLČR
do budoucna a na základě odsouhlasení této strategie Plénem DR
navrhnout nový klíč DHR pro Konferenci SLČR který z této strategie
bude vycházet
f) VV novelizovat Směrnici o evidenci členské základny v návaznosti na
schválenou změnu Stanov SLČR
Hlasování o návrhu usnesení Konference SLČR
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

67

0

0

schválen

23.

Závěr Konference

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

Zápis:

Jitka Bartoňová
Jitka Pánková

Ověřili:

Radek Cikl
Martin Novotný

Praha, 28. května 2016

