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ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ČSLŠ 
konané dne 24. 9. 2016  

Hradec Králové 

Přítomno 15 lyžařských škol  

1. Zahájení a přivítání delegátů 
Na dnešní mimořádné valné hromadě bylo přítomno 15 lyžařských škol. VH zahájil p. Novák, 
pověřený vedením této schůze, a seznámil přítomné s programem tohoto zasedání.  
 
2. Schválení jednacího řádu mimořádné VH 
Byl schválen jednací řád pro mimořádnou valnou hromadu konanou dne 24. 9. 2016. 
 
3. Volba pracovního předsednictva mimořádné VH 
VH zvolila pracovní předsednictvo této schůze ve složení: p. Seiml, Fiala, Novák 
 
4. Schválení programu mimořádné VH 
Členové VH schválili navržený program mimořádné VH. 
 
5. Volba návrhové  a volební komise 
Do návrhové komise byli navrženi: p. Antel, Křivanec 
  
6. Volba mandátové komise 
Do mandátové komise byli navrženi: pí. Balabánová, p. Nebesář 

 
7. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Jako zapisovatel je navržena pí. Hellerová a ověřovatelé zápisu p. Chmelař, Dostál 
 
8. Zpráva mandátové komise 
Mandátová komise prohlásila tuto mimořádnou VH za usnášeníschopnou. 
 
9. Zpráva o činnosti ČSLŠ a VV za uplynulé období 
Tuto zprávu přednesl místopředseda p. Fiala. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
10. Zpráva o hospodaření  
Zprávu o hospodaření za minulé období podal předseda p. Seiml. Stav účtu ČSLŠ ke dni  
24. 9. 2016 je 524.721,67,- Kč.  

 
11. Zpráva revizní komise 
Zprávu revizní komise podal p. Křivanec, konstatoval, že RK neshledala žádná podstatná 
pochybení. 
Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
12. Zpráva o činnosti snowboardového lektorského sboru 
Tuto zprávu přednesl p. Nebesář. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
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13. Zpráva o činnosti lyžařského lektorského sboru 
Tuto zprávu přednesl p. Antel. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
14. Nové složení výkonného výboru ČSLŠ 
Dosavadní VV předložil návrh obsazení výkonného výboru ČSLŠ, který by měl v tomto 
složení pracovat až do příští valné hromady ČSLŠ.  
Do výkonného výboru jsou navrženi: 
Seiml Radomil, Fiala Miroslav, Křivanec Petr, Chmelař David, Novák Jan, Nebesář Cyril, 
Antel Radim, Hellerová Petra, Jandová Soňa. 

     Všichni navržení členové byli zvoleni do nového výkonného výboru. 
 
15. Návrh doplňující úpravy stanov 

      Byl vznesen návrh na změnu stanov doplňujícího charakteru: 

 Změna sdružení na spolek, 

 Statutárním orgánem je předseda VV, 

 Zřízení statutu přidruženého člena ČSLŠ, přijetí VV, (osoba se zájmem o spolupráci 
s ČSLŠ, podmíněno schválením VV). 

 Podmínka členství ČSLŠ – doložení čestného prohlášení, že zájemce nemá vlastní 
akreditaci na výuku lyžařských a snowboardových pedagogů 

16. Diskuze 

 Příspěvek p. Nebesáře o zveřejnění jednotlivých školení na webu ČSLŠ pro nadcházející 
sezónu, 

 Informace p. Seimla o situaci v Interski ČR a IVSI, 

 Informace p. Antla o změně v zákoně o výuce dětí, 

 Příspěvek p. Sotony o možnosti využití slev u T Mobile, dále informace o nutnosti povinné 
vstupní zdravotní prohlídky před uzavřením pracovní smlouvy, 

 Připomínka p. Jirsy k termínům uveřejnění licenčních kurzů. 

17. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH 
Návrhová komise přednesla návrh usnesení dnešní mimořádné VH a ta toto usnesení 
schválila. 
 
18. Závěr 
Valná hromada byla ukončena okolo 15-té hodiny. 
 
 

 
Zapsala: dne 24. 9. 2016                                                                                   Petra Hellerová               


