Zápis z KONFERENCE SLČR
20. května 2017
Praha – Clarion Congress Hotel Prague
1.

Zahájení Konference

Prezident SLČR Lukáš Sobotka zahájil Konferenci v 10,00 hodin, přivítal přítomné
delegáty a seznámil je s organizačními pokyny.

2.

Volba Mandátové komise

Návrh VV SLČR: Tomáš Slavík, Roman Dalecký, Věra Chvátalová
- všichni navrhovaní souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
Schváleno optickou většinou

3.

Volba pracovního předsednictva

Návrh VV SLČR: Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský
Předsedající Konference - Lukáš Sobotka
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
Schváleno optickou většinou

4.

Zpráva Mandátové komise (10,10 hod.)

Věra Chvátalová:

5.

ze 71 pozvaných DHR je přítomno 65 DHR = 91,54 %,
nadpoloviční většina – 33 DHR
Konference je usnášení schopná .

Schválení navrženého programu, navrženého jednacího řádu

Předložený návrh programu a jednacího řádu
- nikdo z DHR nepodal návrh na doplnění, rozšíření nebo stažení některého z bodů

6.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu

Návrhová komise
Návrh VV SLČR: Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková
- všichni navrhovaní souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Zapisovatelé
Návrh VV SLČR: Jitka Bartoňová, Blanka Sochorová
- obě navrhované souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Ověřovatelé
Návrh VV SLČR: Pavel Benc, Václav Mačát
- oba navrhovaní souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Skrutátoři
Návrh VV SLČR: Monika Janstová, Daniela Štrougalová, Michaela Jaroušová
- všechny navrhované souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

65

0

0

schválen

Zpráva Mandátové komise v 10,15 hodin: přítomno 67 DHR = 94,37 %,
nadpoloviční většina – 34 DHR
7.

Zpráva prezidenta o činnosti SLČR od poslední Konference

Lukáš Sobotka – přednesl plnění usnesení a úkolů Konference 2016, dále pokračoval
zprávou o činnosti SLČR v sezóně 2016-2017
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
Daniel Mačát doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Travní lyžování

Radek Cikl doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Severská kombinace
Martin Novotný doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Snowboarding
Petr Meloun doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Základní lyžování
Leoš Škoda doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Skok na lyžích
A.Krýzl – poděkoval organizátorům Vyhlášení krále bílé stopy za nejlepší program,
který byl podle něj doposud uveden
R.Cikl – vzpomenul na kolegy, kteří zemřeli v sezóně 2016-2017, zejména bývalého
předsedu SLČR P.Honzla a J.Lánského
L.Sobotka – připojil se k připomenutí památky na P.Honzla a J.Lánského
L.Škoda – připomněl, že v majetku SLČR jsou skokanské můstky, u kterých příští rok
končí platnost jejich homologačních certifikátů – žádá VV SLČR, aby poskytl informaci
klubům ohledně investic do těchto můstků
L.Sobotka – informoval o aktuální situaci na MŠMT, momentálně není nikdo schopen
nic garantovat
P.Graclík – doplnil informaci o situaci na MŠMT, příští týden proběhne schůze
s premiérem – bude vyvinuto úsilí o schválení mimořádného usnesení vlády, kterým
by se odblokovaly finance MŠMT pro sport

9.

Zpráva o hospodaření SLČR a Czech Ski za rok 2016

Příloha č. 3
Ladislav Pelc – okomentoval a doplnil předloženou zprávu o hospodaření SLČR za rok
2016 a Czech 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 2016-2017

11.

Zpráva o činnosti RK SLČR

Příloha č. 5

12.

Zprávy o činnosti KSL – písemně

L.Sobotka se zeptal, jestli chce některý z předsedů KSL okomentovat svou zprávu
ne
Příloha č. 6

13.

Zprávy o činnosti Odborných komisí SLČR – písemně

Příloha č. 7

14.

Diskuse k předneseným zprávám

Rostislav Jozífek
- k informaci L.Sobotky o marketingu SLČR – do 30.6.2017 předloží Výkonnému
výboru materiál - komplexní projekt s návrhem, jak by měl VV SLČR v této oblasti
postupovat, cílem je profesionálně vybudovat „značku“ SLČR
- vyzdvihl důležitost komunikace, poděkoval J.Čeřovskému za zlepšení komunikace
mezi sekretariátem a OSÚ, v rámci svazu jsou si OSÚ za posledních 11 let nejblíže

15.

Rozpočet SLČR na rok 2017

Ladislav Pelc – okomentoval třetí návrh rozpočtu SLČR 2017
Příloha č. 8
Diskuse k návrhu rozpočtu
R.Jozífek – upozornil na možnou matematickou nejasnost v částce na STM (v řádu 10
tis. Kč), projedná s L.Pelcem, může být případně opraveno
Hlasování o předloženém návrhu rozpočtu zpracovaném L. Pelcem

16.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

63

0

4

schválen

Majetkové otázky SLČR

Příloha č. 10
Lukáš Sobotka – okomentoval předložený podkladový materiál a otevřel diskusi
V diskusi vystoupili O.Kaděrka, R.Varga, A.Krýzl, R.Jozífek, L.Sacher
Z diskuse vzešly tři návrhy na usnesení:
1. Návrh na založení nového zapsaného spolku tří právnických osob SLČR, ČOV a
KAH o.p.s. s názvem KAH,z.s. za účelem čerpání investičních dotací od MŠMT na
záchranu a revitalizaci klasického lyžařského areálu v Harrachově
aklamace

Návrh č.

hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

61

0

2

schválen

2. Návrh udělit mandát Plénu DR SLČR, aby prostřednictvím zástupců SLČR
v akciových společnostech projednali a uzavřeli prodloužení stávajících nájemních
smluv o pronájmu podniků v areálech ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou
aklamace
hlasování

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

60

0

3

schválen

3. Návrh, aby VV SLČR vstoupil v jednání s Městem Liberec a SA Ještěd,a.s. s cílem
uzavřít nové memorandum ohledně využívání areálů Vesec a Ještěd Svazem
lyžařů ČR
aklamace

Návrh č.

hlasování

17.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

63

0

0

schválen

Klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2018

Jakub Čeřovský – okomentoval návrh předložený Plénem DR SLČR
Příloha č. 11
O.Kaděrka - SLČR je občanský spolek, který vychází z členské základny, proto by
členská základna měla být zohleděna v každém klíči takové organizace, navrhuje, aby
Konference uložila VV SLČR předložit Plénu DR návrh variantního klíče, který bude
vycházet z členské základny a v případě jeho přijetí Plénem DR ho použít pro
Konferenci 2018.
R.Kumpošt - nesouhlasí s návrhem, varuje před členskou základnou jakožto jediným
kritériem, pro rozvoj svazu to nepřinese užitek
J.Čeřovský - souhlasí s R.Kumpoštem, dále upozornil, že klíč na příští Konferenci musí
schválit tato Konference
R.Jozífek - poslední dva roky se v tomto rozložení dobře pracuje, nastal sociální smír
mezi OSÚ, pokud by mělo dojít ke změně, je potřeba si říct, kam chce SLČR směřovat,
tento návrh vítá jako otevření diskuse pro rok 2019
T.Slavík - je jednoduché klíč změnit, ale může být velmi těžké vrátit špatné následky
R.Cikl - mohl by fungovat dvoukomorový systém svazu, ale nedoporučuje to. Pokud
O.Kaděrka navrhl diskusi, je pro, ale nesouhlasí, aby bylo zavazováno Plénum DR.
Hlasování o návrhu klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2018 předloženém
Plénem DR:
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

60

0

2

schválen

Návrh O.Kaděrky: VV předloží podzimnímu PDR návrh variantního klíče pro účast
DHR na konferenci SLČR, který bude respektovat změny v členské základně;
v případě jeho přijetí Plénem DR, Konference souhlasí s jeho užitím pro Konferenci
příští.
aklamace
hlasování

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

1

46

15

neschválen

Evidence členské základny SLČR

18.

Jakub Čeřovský – okomentoval stav členské základy
Příloha č. 12
Konference bere na vědomí stav členské základny k 31. 12. 2016
Schválení výše členských příspěvků na rok 2018

19.

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

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

59

0

3

schválen

Různé

20.

R.Kumpošt - informoval o novinkách na FIS
- probíhá změna náhledu na marketing FIS, objevují se nová média, která zatím neumí
nikdo pořádně uchopit, momentálně aktuální oblast, kterou se FIS zabývá
- SLČR je stále vnímán jako silný svaz, přestože měl v poslední době horší výsledky;
apelace na všechny OSÚ, aby spolupracovaly dohromady (výstrahou může být
Slovenský svaz)
- mrzí ho, že SLČR couvá z velkých pořadatelských akcí, jako pořadatel velkých
soutěží má svaz vždy lepší pozici při vyjednávání
Projednání a schválení usnesení

21.

Petr Houser přečetl návrh usnesení:
Konference SLČR
I.

schválila:
a) program Konference
b) jednací řád Konference
c) zprávu mandátové komise – účast 65 pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím – 91,54% – pro přijetí usnesení: 33 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 2016
f) písemně předloženou a ústně Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o
činnosti Dozorčí rady SLČR
g) VV předložený 3. návrh rozpočtu SLČR na rok 2017
h) výši členských příspěvků na rok 2018 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 – 100,-Kč

ic. člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii 18– 64 let –
300,-Kč
i) VV a Plénem DR SLČR předložený klíč pro účast DHR na Konferenci
SLČR na rok 2018
j) založení nového zapsaného spolku tří právnických osob SLČR, ČOV a
KAH o.p.s. s názvem KAH,z.s. za účelem čerpání investičních dotací
od MŠMT na záchranu a revitalizaci klasického lyžařského areálu v
Harrachově
II.

zvolila:
a) zapisovatele – Jitka Bartoňová, Blanka Sochorová
b) ověřovatele zápisu – Pavel Benc, Václav Mačát
c) mandátovou komisi – Tomáš Slavík, Roman Dalecký, Věra Chvátalová
d) pracovní předsednictvo – Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub
Čeřovský
e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková
f) skrutátory – Monika Janstová, Michaela Jaroušová, Daniela
Štrougalová

III.

vzala na vědomí:
a) písemně předloženou 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 31.12.216

IV.

uložila:
a) mandát Plénu DR SLČR aby prostřednictvím zástupců SLČR
v akciových společnostech projednali a uzavřeli prodloužení stávajících
nájemních smluv o pronájmu podniků v areálech ve Špindlerově Mlýně
a Peci pod Sněžkou
b) VV SLČR vstoupit v jednání s Městem Liberec a SA Ještěd,a.s. s cílem
uzavřít nové memorandum ohledně využívání areálů Vesec a Ještěd
Svazem lyžařů ČR

Hlasování o návrhu usnesení Konference SLČR

22.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

61

0

0

schválen

Závěr Konference

Lukáš Sobotka, Jakub Čeřovský a Petr Graclík poděkovali přítomným delegátům za
pozornost a spolupráci
L.Sobotka ukončil Konferenci

Zápis:

Jitka Bartoňová
Blanka Sochorová

Ověřili:

Pavel Benc
Václav Mačát

Praha, 20. května 2017

