
Zápis z jednání Pléna Rady OSÚ ZL SLČR 

(dále jen Zápis) 

Místo konání:  Motorest Pávov, D1 

Datum konání:  4.4.2018 

Účast:   viz. prezenční listina (příloha č. 1 Zápisu) 

 

Program:  

1) Zahájení jednání Pléna Rady OSÚ ZL SLČR – 16:30 hod. 

Prezence přítomných účastníků. 

Hlasy: 

Členové rady – 3 hlasy 

Zástupci krajů – 6 hlasů 

Celkem - 9 hlasů 

 

2) Úvodní slovo předsedy OSÚ ZL 

P. Meloun -  informace k metodice 

 Na webu SLČR jsou už dostupné materiály, které jsou do této doby kompletně zpracované, 

v nejbližší době bude vše. Heslo pro přístup k materiálům je ID číslo karty člena SLČR. 

Metodika bude dostupná také na CD a USB. 

 Zvažuje se o přetočení videí tak, aby byla vizuálně jednotná. 

Námět pro metodickou komisi – zpracovat stručný výtah informací. 

Rada předkládá Plénu Rady dva zpracované návrhy na logo „Hlava“ úseku ZL pro doplnění na web 

SLČR a na další propagační materiály, doporučeno logo č. 1 (příloha č. 2 Zápisu). 

Podklady pro akreditaci předány J. Čeřovskému 

3) Členská základna a evidence 

P. Meloun 

 Členská základna úseku ZL je 3. největší v SLČR, meziroční nárust členské základny, celkově 

vzrůstající tendence v krajích 

K. Doležal – informace k členské základně Plzeňksého kraje 

 např. Arnika Plzeň má členy spíše směřující do alpských disciplín, členové ZL v oddíle nejsou 

Diskuze ke členství v SLČR a motivaci klubů v kraji – výhody např. pojištění, právní ochrana, slevy. 

Kraje mají možnost dělit prostředky mezi kluby pomocí stejného klíče jako ZL  kraje (zohlednění 

akcí a členské základny) 

 



4) Ekonomika 

P. Meloun  

 Předložení informací o hospodaření / výdaje, v tabulce je jedna chybná položka – duplicita 

s výdajem roku 2017, bude prověřeno na SLČR, opravená tabulka bude přílohou zápisu 

(příloha č. 3 Zápisu). 

 Rozpočet ZL na 2018 = cca 1 mil. Kč, na kraje bude rozděleno cca 600 tis. 

-  bez připomínek a dotazů, vzato na vědomí 

 

J. Gabriel 

 je třeba zpracovat výhled rozpočtu metodické komise 

 Předseda metodické komise by měl mít hrazenu účast na kongresu Interski 2018. 

P. Meloun návrh – 20 tis. Z mezinárodní komise + 40.tis. z metodické komise 

 vyčlenit protředky a necht dodělat materiály jako diplomy, nášivky (využít převedené 

prostředky metodické komise?) 

 

Vyzvat kraje, aby předložily počty např. instruktorských nášivek a jiných materiálů, které využijí. 

 

5) Vyhodnocení činnosti KSL pro sezónu 2017/2018 

P. Meloun 

 Tabulka dělení financí dle klíče na rok 2018 – vyhodnocení činnosti krajů v sezóně 2017/2018 

 

Diskuze – některé kraje mají informace k akcím vyvěšené na krajských webech, webech klubů, ale ne 

na SLČR a proto nebyly akce započítány do dělení financí.  

 

P. Kremláček – návrh na uznání akcí, které nebyly uveřejněny podle pravidel 

 návrh bude předložen Valné hromadě  - Předsedové krajů dodají obratem Vyhodnocení 

sezóny, které bude použito jako podklad pro jednání o návrhu. 

6) GDPR 

R. Keznikl 

 nejlepší řešení bude uvádět souhlas se zpracováním osobních údajů na přihlášce do klubu 

 

7) Klíč na dělení financí na rok 2019 

 

 P. Meloun předložil návrh klíče na dělení financí na rok 2019 OSÚ ZL SLČR, který zpracovala 

Rada 

 

 

 



Návrh obsahuje: 

20% společné náklady 

20% metodika 

60% činnost krajů - 50% členská základna (70% členové do 18ti let, 30% nad 18 let) 

- 50% dotace na kraje (30% akce, 70% klubová činnost) 

 

 K. Doležal předložil návrh klíče na dělení financí na rok 2019 OSÚ ZL SLČR 

Návrh obsahuje: 

20% společné náklady 

20% metodika 

60% činnost krajů - 50% členská základna (50% členové do 18ti let, 50% nad 18 let) 

- 50% dotace na kraje (30% akce, 70% klubová činnost) 

 

Hlasování: návrh klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR předložen Radou 

PRO 8/ PROTI 1/ZDRŽEL SE 0 

 

Hlasování: návrh klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR předložen K. Doležalem 

PRO 1/ PROTI 7/ZDRŽEL SE 1 

 

 Schválen návrh Rady, který bude předložen Valné hromadě 

 

8) Různé 

P. Meloun 

 Informace o plánované změně názvu Svazu lyžařů, nový navrhovaný název: Svaz lyžařů a 

snowboardistů  

Plénum navrhuje ponechat původní název mimo jiné z důvodu velké finanční náročnosti 

změn (web, tiskopisy, propagační materiály, bannery a jiné…) 

 

J. Gabriel 

 03/2019 kongres Interski – Bulharsko, Pamporovo 

 Zájemci se nahlásí do konce května M. Poláškové, která předá podklady P. Kranáčovi aj. 

Gabrielovi, nutností je znalost angličtiny. Podrobnosti a propozice budou zaslány přesedům 

krajů.  Příspěvek na účast z metodické komise 

M. Vagner 

       Byla přijata písemná rezignace na členství v RK OSÚ ZL SLČR a funkci předsedy RK  

Předseda ukončil jednání Pléna Rady v 18:00. 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 -  Prezenční listina 

Příloha č. 2 - Návrh – logo „Hlava“ 

Příloha č. 3 - Hospodaření ZL SLČR 


