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Usnesení valné hromady OSÚ SK SLČR konané dne 22.04.2022 
v Pardubicích – Zámek Pardubice 

 
Valná hromada OSÚ SK SLČR po vyslechnutí všech zpráv a příspěvků přijímá toto usnesení: 
 

1) Valná hromada schvaluje: 
a) zprávu o činnosti OSÚ SK SLČR za období od poslední valné hromady 
b) zprávu o hospodaření OSÚ SK SLČR za rok 2021 
c) zprávu revizní komise OSÚ SK SLČR 
d) zprávu komise STK za zimní sezonu 2021/ 2022 
e) zprávu o činnosti trenérské rady OSÚ SK SLČR v sezoně 2021/2022 
f) zprávu o plnění usnesení z poslední VH 
g) návrh rozpočtu OSÚ SK SLČR na rok 2022 
 
 

2) Valná hromada zvolila: 
a) Radu  OSÚ SK SLČR ve složení: 

 
předseda   Radek Cikl 
1. místopředseda Michael Georgiev 
2. místopředseda Tomáš Slavík 
člen                      Michal Bartoš 
člen    Jiří Matoušek 

    
Zvolení místopředsedové a členové Rady OSÚ SK v případě potřeby zastupují předsedu 
Rady OSÚ SK SLČR na jednáních DR SLČR a Pléna DR SLČR.   

 
b) 4 delegáty na konferenci SLČR v sobotu 14.05.2022, případně na mimořádnou Konferenci 

SLČR ve složení: R.Cikl, T.Slavík,  J.Matoušek, M.Bartoš a 2 náhradníky v pořadí 
St.Slavík, P.Bernat. 

 
 

3) Valná hromada bere na vědomí: 
a) zprávy o činnosti RDA,RDJ, RDŽ v RTC 2021/2022 
b) informaci o čerpání a o návrhu rozpočtu OSÚ SK SLČR na rok 2022 

    c) zprávu o činnosti a provozu Areálu skokanských můstků Harrachov, o.p.s. 
     
 

4) Valná hromada ukládá: 
 

a) Radě OSÚ SK SLČR: 
- vypracovat rámcový plán činnosti na období 2022/2023 do konkrétní podoby. 
- podporovat i nadále provozování Areálu skokanských můstků v Harrachově, o.p.s  
  v zimní sezoně 2022/2023. 
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b) trenérské radě OSÚ SK SLČR:  
- včasné připomínkování verze Soutěžního řádu SK pro zimní sezónu 2022/2023 a letní 

sezonu 2023.                                       termín: do 31.08.2022 
 
 

c) všem klubům:  
- písemně předat včas připomínky k SŘ na zimní sezonu  2022/2023  a letní sezonu 2023 

předsedovi STK OSÚ SK SLČR.                termín: do 30.06.2022 
- komunikovat se sekretariátem SLČR ohledně vyřešení současných problémů s evidencí 

členské základny SLČR. 
 

 

 

d) předsedovi TR OSÚ SK SLČR: 
- jednat s oddíly o jejich požadavcích na pořádání závodů v SK v letní sezoně 2022 a v 

zimní sezoně 2022/2023.                                   termín: do 15.06.2022 
      

  

 

 

v Pardubicích dne  22.04.2022    zapsal:  M.Bartoš, M.Sadvar 
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Zápis z valné hromady OSÚ SK SLČR konané dne 23. 4. 2022 v Pardubicích 
 

Začátek: 16:03 hod.  

 

Přítomni: viz. Prezenční listina     

Hosté: Lukáš Heřmanský, Lukáš Čeřovský, Martin Ditrich, Lucie Kolečková                                                                                                                                

 

Zahájení: provedl předseda OSÚ SK SLČR, přivítal všechny delegáty včetně hostů, kteří se dostavili na 

dnešní valnou hromadu 

 

01. Zvolení pracovního předsednictva - R. Cikl, M. Georgiev, T. Slavík   25-0-0 

 

02. Volba pracovních komisí:  

Komise mandátová: Jiří Matoušek, Stanislav Dlouhý   25-0-0 

Komise návrhová: Michal Bartoš, Miroslav Sadvar   25-0-0 

Zapisovatel: Jan Skrovný       25-0-0 

Ověřovatel zápisu: Patrik Chlum      24-1-0 

Komise volební: Stanislav Slavík, Jan Pavlica, Martin Zeman  25-0-0 

 

03. Schválení návrhu programu valné hromady uvedeného na pozvánce  25-0-0 

 

04.  Zpráva mandátové komise: přednesl předseda návrhové komise Jiří Matoušek 

                 Přítomno 25 delegátů z 33 pozvaných – valná hromada je usnášení schopná 

 

05. Schválení hostů přítomných na valné hromadě dle prezenční listiny  25-0-0 

 

06. Zpráva o činnosti úseku SK za poslední období včetně kontroly úkolů z minulé valné hromady: 

Zprávu přednesl předseda OSÚ SK Radek Cikl a zabýval se těmito body:  

 - kontrola usnesení z loňské valné hromady – vše splněno 

- zhodnocení činnosti rady SK a reprezentace na ZOH v Pekingu vzhledem k protikoronavirovým 

opatřením 

- zhodnocení práce jednotlivých reprezentačních družstev za uplynulou sezonu a jejich perspektiva 

na příští období  

- zhodnocení činnosti a perspektiva družstva žen do budoucna v návaznosti na požadavky FIS 

- zhodnocení fungování jednotlivých sportovních areálů v zimní sezoně – vyzdvižení areálu o.p.s. a 

LTBK Harrachov za provoz můstků, kdy mohlo dojít k částečné přípravě jak reprezentace, tak i 

mladých závodníků. Je však nutné i nadále pracovat na revitalizaci areálu v Harrachově a na 

spolupráci s vedením areálu na Ještědu a ve Vesci. Připomenutí nezbytnosti práce v oddílech při 

výchově a hledání nových talentů v našem úseku.    

- zhodnocení činnosti Národní sportovní agentury, neschválení sněmovnou státního rozpočtu a 

financování veřejných služeb v rámci rozpočtového provizoria, svaz musí svoji činnost až do 

května financovat i za pomoci sjednání úvěru, problémy týkající se konfliktu na Ukrajině 

- problematika zákazu používání fluorových vosků což bude mít za následek zvýšení nákladů 

v zimním období 

- návrh na změnu klíčování společných zdrojů svazu na období 2023 až 2026, podle něhož by si SK 

mohla o něco polepšit 
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- přání všem členům i příznivcům severské kombinace hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů 

v nastávající sezoně 2022 – 2023. 

 

07. Zprávu sportovního ředitele OSÚ SK SLČR o hospodaření za uplynulé závodní období  

Zprávu přednesl sportovní ředitel úseku Tomáš Slavík a zabýval se těmito body: 

- zpráva o hospodaření OSÚ SK SLČR za uplynulé období 

- materiální a finanční zabezpečení zimní sezony 2021, představení rozpočtu na příští období 

- po nadějném růstu rozpočtu v letech 2019 a 2020 je patrný značný pokles rozpočtu SK pro rok 

2022. To s sebou přinese výrazné škrty ve financování jak mládeže, tak i reprezentačních 

družstev 

- marketingové zdroje na CSS s.r.o. byly využívány především k nákupu sportovního materiálu a 

vosků v návaznosti na zákaz starších fluorových - jejich vyřazení 

- podepsána smlouva na další čtyřleté období s hlavním partnerem SBS Nepron, s partnerem pro 

závodní oblečení (Alpine Pro) by měla být smlouva prodloužena, velice složité pak bude 

vyjednání nového partnera pro vozový park, firma Toyota končí partnerství se SLČR 

- vyjetí čtyř placených míst pro úvod SP a tím dojde ke snížení nákladů RDA a realizačního týmu, 

pro nadcházející sezonu je nutné dosáhnout kvalitních výsledků na významných akcích, které 

budou znamenat opět nárůst při dělení zdrojů z hlediska úspěšnosti jednotlivých disciplín SLČR a 

zároveň posunou SK do zájmu veřejnosti 

- zkrácení přechodu mladých závodníků z oddílů do reprezentace, lepší práce s dorostem  

- trvající překážka pro naše disciplíny je chátrající infrastruktura skokanských areálů na všech 

úrovních,  

- velké poděkování oddílům LSK Lomnice, JKL Desná, Jiskra Harrachov, které pravidelně sami 

shání finance a realizují smysluplné opravy aktuálně dožívajících sportovišť  

- poděkování za nenahraditelné udržení chodu Areálu skokanských můstků Harrachov o.p,s. 

 

08. Zprávu revizní komise přednesl předseda RK Stanislav Slavík a zabýval se těmito body: 

- zhodnocení uplynulé sezony z pohledu RK (sněhové podmínky, organizace závodů) 

- spolupráce s radou úseku a jednotlivými oddíly při řešení problémů  

- kontrola hospodaření OSÚ SK 

- diskutované problémy: daleko větší orientace na mládež, nábory v oddílech, systematická 

trenérská práce ve skoku ale i v běhu; úzká spolupráce s úsekem SL, společné financování; 

kompletní rekonstrukce areálu v Harrachově a intenzivní jednání s NSA i o ostatních areálech 

(finance na jejich údržbu); vybudování malých skokanských můstků v místech kde je potenciál 

SK a doposud chybí; lepší a objektivnější dělení financí SLČR 

 

09. Doplnění zprávy o hodnocení zimní sezony 2021-2022 uvedenou ve Sborníku dokumentů, kterou 

přednesl předseda komise STK Michal Bartoš - případná další doplnění v diskuzi 

 

10. Diskuze jednotlivým zprávám: 

S. Slavík - jménem volební komise vyzval delegáty k předání návrhů na nového předsedu a členy 

rady OSÚ SK 

 

Přestávka 17,30 – 17,40 hod. 
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Lukáš Heřmanský - zpětné doplnění tabulky rozpočtu na rok 2017 až 2018; následoval značný růst 

zdrojů pro SLČR; v letošním roce pokles kvůli nevyplacení dividend z lyžařských areálů; dojde ještě 

k revizi přidělení financí v jednotlivých úsecích; rozčarování nad prací Národní sportovní agentury – 

nutnost jednání ve vládě a v parlamentu; chybí peníze na údržbu stávajících sportovních zařízení; 

problém řešení areálu v Harrachově, nutnost budování Národního sportovního areálu, řešení 

v parlamentu. Ve vládě a v Národní sportovní agentuře; vpuštění některých OSÚ do minusových 

čísel byla chyba; smlouvy na pronájem a zapůjčení vozidel na příští sezonu jsou v jednání; ukončení 

práce ve funkci presidenta SLČR bude s konečnou platností upřesněno na konferenci SLČR, která 

proběhne 14. 5. 2022; nutnost konečného vyřešení problému ze svazovou databází 

Jakub Čeřovský – úsek funguje dle mých představ velmi dobře, je potřeba pouze solidní výsledky 

posunout o stupeň výš; spolupráce s Národní sportovní agenturou; nedostatečné financování OSÚ 

SK i vzhledem k poklesu úspěšnosti; dohled na zlepšení fungování databáze SLČR- připomínky 

předávat  přímo - urychlení úprav a odstranění chyb 

Stanislav Jirásek – návrh rozpočtu na jednotlivé OSÚ upřesnění a zohlednění financí; u žáků 9-10 

přejít na běžkách od bruslení do klasiky z důvodu naučit se před bruslením lyžovat 

Wolfgang Slavík – je nutno zlepšit spolupráci s rodiči mladých závodníků s výhledem získat nové 

funkcionáře; vyhlašovat nejlepších šest závodníků v jednotlivých kategoriích; věnovat více péče o 

nábor a výchovu mladých závodníků 

 

11. Volba předsedy a rady OSÚ SK provádí předseda volební komise Stanislav Slavík: 

                 Volba předsedy    návrh: Radek Cikl   24-1-0              

                 Volba 1. místopředsedy    návrh: Michael Georgiev  24-1-0  

                 Volba 2. místopředsedy    návrh: Tomáš Slavík   24-1-0 

                 Volba dvou členů rady úseku návrh: Michal Bartoš    24-1-0 

 návrh: Jiří Matoušek   24-1-0 

 

12. Poděkování nového předsedy Radka Cikla za zvolení na další čtyřleté období a nastínění nového 

směru při řízení OSÚ SK 

 

13. Volba delegátů na konferenci SLČR v sobotu 14. 05. 2022, případně na mimořádnou Konferenci 

SLČR 

                  návrh: R. Cikl, T. Slavík, M. Bartoš, J. Matoušek   25-0-0 

                  náhradníci: S. Slavík, P. Bernát   25-0-0 

 

14. Návrh usnesení přednesl předseda komise Michal Bartoš: 

                    k návrhu usnesení nemá nikdo připomínek   25-0-0 

 

15. Závěr valné hromady provedl předseda úseku SK Radek Cikl, popřál všem závodníkům 

funkcionářům a trenérům hodně zdraví a úspěchů v nové závodní sezoně                

 

Konec valné hromady v 18,45 hod. 

                                                

V Pardubicích dne 23. 4. 2022     Zapsal: Jan Skrovný 

Ověřil: Patrik Chlum 


