Zápis z KONFERENCE SLČR
25. května 2019
Praha – Clarion Congress Hotel Prague

1.

Zahájení Konference

Prezident SLČR Lukáš Sobotka zahájil Konferenci v 10,03 hodin, přivítal přítomné
delegáty a seznámil je s organizačními pokyny.

2.

Volba Mandátové komise

Návrh PDR SLČR: Tomáš Slavík, Jitka Pánková, Věra Chvátalová
- všichni navrhovaní souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
Schváleno optickou většinou

3.

Zpráva Mandátové komise (10,05 hod.)

Věra Chvátalová:

4.

ze 71 pozvaných DHR - přítomno 68 DHR = 95,77 %,
nadpoloviční většina (kvórum) - 35 DHR
Konference je usnášení schopná .

Volba pracovního předsednictva

Návrh VV SLČR: Lukáš Sobotka, Pavel Krnáč, Jakub Čeřovský, Robert Varga, Lukáš
Trojan
Předsedající - Lukáš Sobotka
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
Schváleno optickou většinou

5.

Schválení navrženého programu, jednacího řádu, volebního řádu

Jednací řád
- nikdo z DHR nepodal návrh na doplnění, rozšíření nebo změnu předloženého návrhu
Schváleno optickou většinou
Volební řád
L.Sobotka – navrhl úpravu v předloženém návrhu, a to v článku 3 - Zásady volby, odst.
1: doplnění o větu „pokud se konference neusnese jinak“
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

68

0

0

schválen

Program
- nikdo z DHR nepodal návrh na doplnění, rozšíření nebo stažení některého z bodů
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

67

0

1

schválen

10,11 hod. – informace mandátové komise o aktuálním počtu DHR
V.Chvátalová - přítomno 69 DHR = 97,18%, nadpoloviční většina - 35

6.

Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele a volební komise

Návrhová komise
Návrh VV SLČR: Jiří Langmaier, Alena Veselá, Michal Kárník
- všichni navrhovaní souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

69

0

0

schválen

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

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

69

0

0

schválen

Ověřovatelé
Návrh VV SLČR: Pavel Benc (BD), Oto Kaděrka (KSL Olomoucký)
- oba navrhovaní souhlasí
- nikdo z DHR nevznesl návrh na doplnění
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

69

0

0

schválen

Volební komise
Návrh VV SLČR: Věra Langmaierová, Danuta Štrougalová, Martin Štěpán
- navrhovaný M.Štěpán nesouhlasil
- z pléna byl vznesen návrh na doplnění volební komise o Karla Vlčka
Volební komise: Věra Langmaierová, Danuta Štrougalová, Karel Vlček

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

69

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

69

0

0

schválen

10,15 hod. – informace mandátové komise o aktuálním počtu DHR
V.Chvátalová - přítomno 70 DHR = 98,59%, nadpoloviční většina - 36

7.

Zpráva prezidenta o činnosti SLČR od poslední Konference

Lukáš Sobotka – přednesl plnění usnesení a úkolů Konference 2018, dále pokračoval
zprávou o činnosti SLČR od poslední Konference (v sezóně 2018-2019). Informoval,
že se rozhodl nekandidovat na post prezidenta SLČR a poděkoval delegátům za
spolupráci v průběhu let jeho působení ve funkci prezidenta na SLČR.
Příloha č. 1

8.

Zprávy o činnosti OSÚ – písemně s komentářem

Příloha č. 2
Ladislav Forejtek doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Alpské disciplíny
Ladislav Augusta doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Akrobatické lyžování
Pavel Benc doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Běžecké disciplíny
Miroslav Schimmer doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ - Snowboarding
Radek Cikl doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Severská kombinace
Jakub Janda doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Skok na lyžích
Václav Mačát doplnil a okomentovali zprávu o činnosti OSÚ – Travní lyžování
Petr Meloun doplnil a okomentoval zprávu o činnosti OSÚ – Základní lyžování

9.

Zpráva o hospodaření SLČR a Czech Ski za rok 2018

Příloha č. 3
Ladislav Pelc – okomentoval a doplnil předloženou písemnou zprávu o hospodaření
SLČR za rok 2018 a Czech Ski za hospodářské období 2017 - 2018

10.

Zpráva o činnosti DR SLČR

Příloha č. 4

Petr Graclík – okomentoval písemnou zprávu o činnosti DR SLČR a Pléna DR SLČR
v sezóně 2018-2019

11.

Zpráva o činnosti RK SLČR

Příloha č. 5
Lukáš Trojan – okomentoval písemnou zprávu o činnosti RK SLČR a poděkoval
členům RK SLČR za jejich práci v RK
10,50 hod.– informace mandátové komise o aktuálním počtu DHR
V.Chvátalová - přítomno 71 DHR = 100%, nadpoloviční většina - 36

12.

Zprávy o činnosti KSL – písemně

L.Sobotka se zeptal, jestli chce některý z předsedů KSL okomentovat písemnou
zprávu. Nikdo z předsedů KSL se nepřihlásil.
Příloha č. 6

13.

Zprávy o činnosti Odborných komisí SLČR – písemně

L.Sobotka se zeptal, jestli chce některý z předsedů OK okomentovat písemnou zprávu.
Nikdo z předsedů odborných komisí se nepřihlásil.
Příloha č. 7

14.

Diskuse k předneseným zprávám

Nikdo z delegátů konference se nepřihlásil do diskuse.

15.

Rozpočet SLČR na rok 2019

Ladislav Pelc – okomentoval třetí návrh rozpočtu SLČR 2019
Příloha č. 8
Hlasování o předloženém návrhu rozpočtu zpracovaném L. Pelcem

16.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

71

0

0

schválen

Majetkové otázky SLČR

Jakub Čeřovský – okomentoval předložený podkladový materiál.
Příloha č. 9

17.

Úprava Stanov SLČR

L.Trojan – okomentoval návrh VV SLČR na úpravu stanov SLČR - příloha č. 10
- cílem úpravy bylo technické zpřesnění Stanov SLČR s cílem, aby funkce volené
konferencí SLČR nebyly slučitelné
S.Henych – okomentoval svůj návrh na změnu Stanov SLČR - příloha č. 11
- cílem je snaha o zjednodušení řízení SLČR, příp. i profesionalizaci, přímé napojení
OSÚ na vedení SLČR, dále okomentoval pozměňovací návrh, který předložil přímo na
Konferenci.
J.Čeřovský – informoval o rozhodnutí RK SLČR, že dle stávajících stanov SLČR není
možné připustit k hlasování návrh, který byl podán po termínu, hlasovat se tedy bude
o návrhu na změnu stanov předloženém VV (příloha č.10) a návrhu S.Henycha
předloženém v řádném termínu (příloha č.11).
D.Jindra – potvrdil a okomentoval rozhodnutí RK SLČR, nic nebrání předložit návrh na
příští Konferenci SLČR.
R.Cikl – navrhl, aby S.Henych svůj návrh stáhl a Konference přijala usnesení, že VV
SLČR a OSÚ SLČR se tímto návrhem budou zabývat – jedná se o velkou změnu,
významnou pro SLČR, doporučil proto neshodit návrh pod stůl a Konferenci dát úkol,
aby se na návrhu dále pracovalo.
L.Forejtek – souhlasí s R.Ciklem a navrhl případnou změnu stanov předložit na příští
Konferenci.
Poté delegáti přistoupili k hlasování o návrzích č. 1 a č. 2:
Návrh – technická novela navržená VV SLČR - příloha č.11
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

70

0

0

schválen

Návrh S.Henycha předložený v řádném termínu (bez pozměňovacího návrhu) –
příloha č.12

18.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

2

0

49

17

neschválen

Odvolání DR SLČR a prodloužení mandátu RK SLČR

J.Čeřovský – navrhl odvolání Dozorčí rady SLČR a okomentoval důvody: sjednocení
délky funkčního období prezidenta SLČR, VV SLČR a DR SLČR.
Delegáti hlasovali o předloženém návrhu.
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

64

0

6

schválen

J.Čeřovský – navrhl prodloužení mandátu Revizní komise SLČR na další 4 roky, do
roku 2023.
Delegáti hlasovali o předloženém návrhu.

19.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

69

0

1

schválen

Volba prezidenta a výkonného výboru SLČR

V.Langmaierová – informovala, že Konference bude volit tajným hlasováním mezi
dvěma kandidáty: Petrem Graclíkem a Lukášem Heřmanským.
P.Graclík – kandidaturu stáhl poté, co krátce odprezentoval důvody svého rozhodnutí
kandidovat na post prezidenta SLČR - snaha využít zkušenosti z jedenáctileté práce
na ČOV, profesionalizovat vedení a management SLČR, vytvořit co nejlepší podmínky
pro OSÚ, s cílem získání medailí na ZOH. Svůj tým a vizi představil na valných
hromadách jednotlivých OSÚ, mrzí ho, že se mu nepodařilo o svých záměrech
přesvědčit všechny úseky. Zároveň informoval, že nebude kandidovat ani do DR
SLČR. Zůstává na ČOV vždy připraven lyžování pomáhat.
Lukáš Heřmanský – představil vizi a program svého působení na postu prezidenta
SLČR v případě zvolení, dále okomentoval navrhovaný model VV SLČR a oznámil
jména členů. Zkušenosti z podnikání by rád spojil s lyžováním s cílem řídit svaz
efektivně, reprezentativně, a zároveň důsledně a transparentně.
L.Sobotka – konstatoval, že delegáti budou hlasovat o jednom kandidátovi, upozornil
na změnu v čl. 3 volebního řádu a vyzval delegáty k rozhodnutí o způsobu hlasování.
L.Forejtek - navrhl, aby se hlasovalo o postu prezidenta tajně.
Návrh L.Forejtka – hlasování o prezidentovi SLČR tajnou volbou
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

58

8

3

schválen

Proběhla diskuse o způsobu volby tajným hlasováním. V diskusi vystoupili O.Kaděrka,
R.Cikl, J.Bayer.
V.Langmaierová shrnula výsledek diskuse:
pro – na hlasovacím lístku bude napsáno jméno kandidáta
proti – na hlasovacím lístku nebude napsáno jméno kandidáta (prázdný lístek)
zdržel – hlasovací lístek nebude vhozen do urny
11,51 hod.– informace mandátové komise o aktuálním počtu DHR
V.Chvátalová – přítomno 71 DHR = 100%, nadpoloviční většina - 36
Proběhla volba tajným hlasováním.
11,54 hod. – přestávka na sčítání odevzdaných hlasů

12,00 hod. - V.Langmaierová informovala o výsledku volby: L.Heřmanský byl zvolen
prezidentem SLČR.
Prezident SLČR: Lukáš Heřmanský
tajná volba

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

43

25

3

schválen

L.Heřmanský poděkoval delegátům za zvolení na post prezidenta SLČR a předložil
návrh složení VV SLČR. Zároveň vyzval jednotlivé členy, aby se krátce představili.
Návrh složení VV SLČR:
prezident: Lukáš Heřmanský
1. víceprezident: Martin Štěpán (AD, TL)
2. víceprezident: Lukáš Sacher (BD)
člen: Miroslav Schimmer (SNB, AL)
člen: Petr Kutal (SK, SL)
Navrhovaní členové VV SLČR se krátce představili delegátům konference SLČR.
L.Heřmanský požádal o stanovisko RK SLČR k případné kolizi funkcí L.Sachera dle
organizačního řádu SLČR, II. díl, bod 7.
L.Trojan – konstatoval, že OŘ SLČR je interní norma vydaná Výkonným výborem
SLČR, kterou si VV může upravit. Stanovy SLČR takovou kolizi neupravují, a tedy nic
nebrání zvolení L.Sachera do VV SLČR.
V.Augusta - požádal o vizi prezidenta a VV jako celku – strategické otázky SLČR
L.Heřmanský – představil strategické plány SLČR: tvorba koncepce rozvoje lyžování,
připravuje v této věci vytvoření komise napříč OSÚ.

Návrh L.Heřmanského na složení VV SLČR

20.

aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

61

4

6

schválen

Volba dozorčí rady SLČR

Předseda Dozorčí rady SLČR:
V.Langmaierová - informovala, že jediným kandidátem na předsedu DR SLČR je pan
R.Kumpošt. a navrhla volbu aklamací.
Předseda DR SLČR - R.Kumpošt
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

68

0

3

schválen

Místopředsedové Dozorčí rady SLČR:
V.Langmaierová - informovala o předložených návrzích na místopředsedy DR SLČR:
- jediní, tj. dva, kandidáti na funkce dvou místopředsedů DR SLČR jsou:
Petr Mach
Robert Varga
- zeptala se, jestli jsou další návrhy z pléna, vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo,
přistoupilo se k volbě aklamací.
Místopředsedové DR SLČR - Petr Mach a Robert Varga
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

71

0

0

schválen

Členové Dozorčí rady SLČR:
V.Langmaierová informovala delegáty Konference o členech DR SLČR:
OSÚ
SK
SNB
AD
BD
TL
SL
AL
ZL

Zástupce OSÚ
Radek Cikl
Michal Dvořák
Ladislav Forejtek
Pavel Benc
Václav Mačát
Jakub Janda
Ivo Uher
Petr Meloun

Náhradník
Michal Bartoš
Přemysl Vida
Stanislav Kmoch
Václav Suchánek
Václav Srb
Jan Baier
Vladimír Augusta
Pavel Mrzena

21.

Klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2019

Jakub Čeřovský – informoval o dvou předložených návrzích – návrh předložený VV
(příloha č. 12) a návrh O.Kaděrky (příloha č. 13) a dále informoval, že Plénum DR
SLČR nenavrhuje žádný z těchto návrhu a nechává rozhodnutí na Konferenci SLČR.
Ota Kaděrka - okomentoval svůj návrh.
Proběhla diskuse.
V. Chvátalová, J. Langmaier – nesouhlasí, že v návrhu klíče O. Kaděrky nejsou
zakomponováni předsedové krajů.
Hlasování o návrhu klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2020:
návrh VV SLČR
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

39

14

18

schválen

Evidence členské základny SLČR

22.

Jakub Čeřovský – okomentoval stav členské základny SLČR, poznamenal, že členů
SLČR s aktivním členstvím je 16 961 k 31.12.2018, ale celkově má SLČR aktuálně
přes 27 tisíc členů.
Příloha č. 14
Konference vzala na vědomí stav členské základny k 31. 12. 2018.
Schválení výše členských příspěvků na rok 2019

23.

Jakub Čeřovský – VV SLČR a Plénum DR SLČR navrhuje zachovat výši členských
příspěvků stejnou jako doposud: 100,- Kč a 300,- Kč, neaktivní člen za 0,- Kč.
Příloha č. 15
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

71

0

0

schválen

24.

Různé

J.Čeřovský – Návrh usnesení týkající se pověření pro PDR SLČR:
Konference SLČR pověřuje PDR SLČR, aby na svém nejbližším jednání schválilo
rozdělení hospodářského výsledku SLČR za rok 2018.
J.Čeřovský – poděkoval jménem SLČR L.Sobotkovi za jeho dlouholeté působení na
postu prezidenta SLČR.
P.Lipanský – připojil se k poděkování L.Sobotkovi za jeho práci pro SLČR.
P.Lipanský – k návrhu stanov SLČR S.Henycha – upozornil, že při sestavování komise
pro změnu Stanov SLČR je potřeba vytyčit si také hlavní záměr, kterého chce SLČR
dosáhnout: buď 1. manažerský systém (vedení tvoří silní manažeři) nebo 2. silný
demokratický orgán (ve vedení jsou zastoupeny všechny OSÚ)
O.Dajbych – popsal průběh tvorby stanov SLČR za posledních dvacet let, navrhované
stanovy S.Henycha jsou návratem k řízení svazu z roku 1998 (silné předsednictvo, ale
zároveň bylo občas těžké prohlasovat některé návrhy).

25.

Projednání a schválení usnesení

M.Kárník přečetl návrh usnesení:
Konference SLČR:
I.

schválila:
a) jednací řád Konference,
b) volební řád Konference,

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

program Konference,
zprávu mandátové komise – účastno 68 z 71 pozvaných delegátů
s hlasem rozhodujícím – 95,77 % – pro přijetí usnesení: 35 hlasů (10:50
- 71 DHR – pro přijetí usnesení: 36 hlasů),
písemně
předloženou
a
prezidentem
Lukášem
Sobotkou
komentovanou zprávu o činnosti SLČR od poslední Konference SLČR,
písemně předloženou a Ladislavem Pelcem doplněnou zprávu o
hospodaření SLČR a Czech Ski za rok 2018,
písemně předloženou a Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o činnosti
Dozorčí rady SLČR,
VV předložený 3. návrh rozpočtu SLČR na rok 2019,
úpravu Stanov § 8 čl. 5.1 – vzájemně neslučitelné členství ve
volených orgánech SLČR,
prodloužení mandátu Revizní komise na další 4 roky, do konference
SLČR 2023,
tajnou volbu kandidáta na prezidenta SLČR,
zástupce OSÚ – členy Dozorčí rady SLČR:
AD - Ladislav Forejtek, náhradník Stanislav Kmoch,
BD - Pavel Benc, náhradník Václav Suchánek,
SK - Radek Cikl, náhradník Michal Bartoš,
SL - Jakub Janda, náhradník Jan Baier,
SB - Michal Dvořák, náhradník Přemysl Vida,
TL - Václav Mačát, náhradník Václav Srb,
ZL - Petr Meloun, náhradník Pavel Mrzena,
AL - Ivoš Uher, náhradník Vladimír Augusta,

m) VV a Plénem DR SLČR předložený klíč pro účast DHR na Konferenci
SLČR na rok 2020,
výši členských příspěvků na rok 2020 ve výši:
a.
člen SLČR – 0 Kč,
b.
člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii děti a mládež
do 18 let a senioři nad 65 let – 100 Kč,
c.
člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii 18– 64 let –
300 Kč,
zvolila:
a) mandátovou komisi – Tomáš Slavík, Jitka Pánková, Věra Chvátalová,
b) pracovní předsednictvo – Lukáš Sobotka, Pavel Krnáč, Jakub
Čeřovský, Robert Varga, Lukáš Trojan,
c) návrhovou komisi – Jiří Langmaier, Alena Veselá, Michal Kárník,
d) zapisovatele – Jitka Bartoňová, Blanka Sochorová, Iveta Roubíčková,
e) ověřovatele zápisu – Pavel Benc, Oto Kaděrka,
f) volební komisi – Věra Langmaierová, Danuta Štrougalová, Karel Vlček,
g) skrutátory – Monika Janstová, Daniela Štrougalová, Michaela
Jaroušová,
h) prezidenta SLČR – Lukáše Heřmanského,

n)

II.

I. viceprezidenta SLČR – Martina Štěpána,
II. viceprezidenta SLČR – Lukáše Sachera,
členy VV SLČR – Miroslava Schimmera a Petra Kutala,
předsedu Dozorčí rady SLČR – Romana Kumpošta,
místopředsedy Dozorčí rady SLČR – Petra Macha a Roberta Vargu.

i)
j)
k)
l)
m)
III.

odvolala:
volené členy Dozorčí rady SLČR – předsedu a 2 místopředsedy.

IV.

vzala na vědomí:
a) písemně předložené zprávy odborných sportovních úseků doplněné
ústně přítomnými předsedy nebo zástupci úseků,
b) písemně předloženou a ústně doplněnou zprávu Revizní komise SLČR,
c) písemně předložené zprávy o činnosti KSL SLČR,
d) písemně předložené zprávy o činnosti odborných komisí SLČR,
e) písemně předloženou a ústně doplněnou zprávu o majetkových
otázkách SLČR,
f) stav evidence členské základny ke dni 31.12.2018.

V.

uložila:
VV SLČR iniciovat vytvoření komise, která projedná a připraví změnu stanov
SLČR ve smyslu předloženého návrhu Stanislava Henycha a následně je
předložit Plénu Dozorčí rady a Konferenci SLČR 2020.

VI.

pověřila:
Plénum Dozorčí rady SLČR, aby na svém nejbližším jednání schválilo
rozdělení hospodářského výsledku SLČR za rok 2018.

Hlasování o návrhu usnesení Konference SLČR
aklamace

Návrh č.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

hlasování

1

70

0

1

schválen

26.

Závěr Konference

Jakub Čeřovský poděkoval přítomným delegátům za pozornost a spolupráci a ukončil
konferenci.

Zápis:

Jitka Bartoňová
Blanka Sochorová
Iveta Roubíčková

Ověřili:

Pavel Benc
Oto Kaděrka

Praha, 25. května 2019

