
Český svaz lyžařských škol 
Association of Czech Ski Schools 
 
 

Nad Panenskou 2 IČO: 00548448 web: www.csls.cz 
169 00  Praha 6          BÚ:  19-2830580277/0100                   

 
 

Zpráva o činnosti  ČSLŠ 

pro jednání VH ČSLŠ konané 24.9.2016 v Hradci Králové 

Vážení přítomní, přátelé, kamarádi. 

Byl jsem VV pověřen přednést na dnešní VH zprávu o činnosti ČSLŠ od roku 2014, kdy se 

konala poslední VH. 

VH ČSLŠ v roce 2014, uložila VV jediný úkol a to: zajistit změnu názvu ČSLŠ  o.s., podle 

novely zákona na ČSLŠ z.s.. Tato změna na Ministerstvu vnitra již proběhla v návaznosti na 

účinnost nového zákona. Je rovněž nutno připomenout, že po odchodu LŠ Ski a sport Ing. 

Michaela Turka z řad ČSLŠ, bylo nutno změnit oficiální adresu sídla ČSLŠ z.s., která je, Nad 

Panenskou 2, Praha 6, 169 00. Vzhledem k nutnosti upravit některá ustanovení, budeme o 

stanovách dnes ještě jednat. Tolik úvodem. 

Vlastní činnost ČSLŠ je možné rozdělit do několika oblastí a to zejména: 
Činnost výkonného výboru 
Kurzy a školení 
Činnost LS, metodická činnost a výukové materiály 
Spolupráce s INTERSKI  
Spolupráce s UP Olomouc a další 
Nyní k jednotlivým oblastem činnosti. 

VV pracoval v minulém období v tomto složení: Předseda Radomil Seiml, místopředsedové 

Miroslav Fiala a Petra Hellerová a dále Jan Novák, Blanka Balabánová, Soňa Jandová, Cyril 

Nebesář, Radim Antel a předseda RK Petr Křivanec. Výbor se scházel pravidelně min. 4x za 

rok převážně v Hradci Králové a při příležitosti konání jarního a podzimního semináře 

lektorských sborů lyžování a snowboardingu. 

Z každého jednání byl vyhotoven zápis s uvedením průběhu a zejména jednotlivých úkolů 

členů k zajištění.  

Výbor se v průběhu období zabýval prověřením dodržování Stanov za strany jednotlivých 

členských LŠ. Zde bylo zjištěno poručení ze strany LŠ Juniorskicamp Radotín a to získáním 

vlastní akreditace na výuku Instruktor lyžování-150 hod., čímž se dostala do rozporu 

s článkem I. odst. 3 a čl. 5., odst. 2a. Stanov. LŠ byla na tuto situaci upozorněna a následně ji 
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bylo ukončeno členství v ČSLŠ. Další oblastí nedodržování Stanov je platební morálka 

některých LŠ. V loňském roce to bylo celkem v 10 případech a z toho u některých i za dva 

roky. Po písemném upozornění a pozastavení členství, došlo v řadě případů k doplacení a 

obnovení členství. Pro zlepšení platební morálky bylo v loňském roce přistoupeno 

k rozesílání faktur na úhradu členských příspěvků, což mělo za úkol jednak připomenutí a 

rovněž doručení účetního dokladu pro LŠ. 

Tato problematika není jen o zaplacení čl. příspěvku, ale má dopad i na oblast pojištění, 

možnost hlasování na VH a případné účasti svých členů na akcích ČSLŠ. Přehled o 

nezaplacených příspěvcích je k nahlédnutí u prezence. 

Když jsem zmínil pojištění, chtěl bych podotknout, že pověřeným nečlenem výboru pro 

oblast pojištění a kontaktů s pojišťovnou UNIQA je Mgr. Radim Nevrlý. V této souvislosti 

krátká informace k pojistným událostem v uplynulé sezoně. Staly se tři pojistné události, 

jedna v LŠ K+ Radslavice – odškodněno, dvě v LŠ Monínec, z nichž byla již jedna odškodněna 

a druhá je stále v řešení z důvodů formálních nedostatků v protokolu o škodě. Zde bych 

chtěl zmínit, že pojištění funguje, ale se žádostí o sponzorský dar na natáčení Promo videa 

jsme neuspěli. 

Významnou oblastí činnosti výboru je zajištění pravidelných doškolení a kurzů   instruktorů 

lyžování a snowboardingu v rámci jednotlivých horstev. Zde je potřeba říci, že zájem o 

kvalifikaci Instruktor lyžování s dotací 150 hod. s následnou možností získání živnostenského 

oprávnění je minimální, což nelze říci o základní instruktorské kvalifikaci lyžování. Avšak i 

zde se projevuje určitý pokles zájemců o práci v LŠ, na co si naříkají i jiná sdružení např. i 

APUL. Oblast školení je rovněž významná z pohledu ekonomického. Příjem z poplatků za 

vydané průkazy činí nezanedbatelnou část příjmu ČSLŠ. V této oblasti mají hlavní úlohu 

vedoucí horstev a členové lektorských sborů, kteří na kurzech a doškoleních vedou výuku.  
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Počty vyškolených IZL, IL, IZS a IS: 

  IZL  IL  IZS  IS  DIZL DCL DIZS Celkem 

2014/15 109  25  21  0  59 20 4 238  

2015/16 105  0  18  0  79 33 13 248 

Celkem 214  25  39  0  138 53 17 486 

Tato oblast je rovněž předmětem kontroly revizní komise a to zejména úplností a souladu 

třídních knih s vydanými průkazy a odvedenými poplatky. Zde bych chtěl podotknout, že 

organizaci kurzů si může připravit každá členská LŠ prostřednictvím vedoucího horstva a ten 

zajistí potřebnou účast členů Lektorského sboru při výuce a závěrečných zkouškách. 

Zde bych si dovolil jednu kritickou poznámku směrem k těm lyžařským školám, které 

dlouhodobě ignorují akreditaci ČSLŠ a nechávají si vyškolit své instruktory jinými, 

předpokládám, že akreditovanými organizacemi. Toto je rovněž v rozporu s ustanovením 

stanov a mimo jiné, také únik možného příjmu ČSLŠ z poplatků za vyškolené instruktory, 

které by bylo možné využít ve prospěch členských LŠ, např. účastí zástupců LŠ na seminářích 

lektorských sborů, nebo na jiné aktivity. 

Když jsem v předcházející části hovořil o příjmech ČSLŠ, je potřeba rovněž zmínit, že VV 

uzavřel smlouvu s novou daňovou poradkyní paní Ing. Hanou Molnárovou, která vede i naše 

účetnictví. 

Významnou změnou, která byla provedena v závěru roku 2014, jsou nové internetové 

stránky ČSLŠ, které nahradily původní stránky, které svým pojetím již zestárly. Na jejich 

tvorbě se zásadní měrou podíleli Cyril Nebesář a Petra Hellerová. Předpokládám, že jste to 

zaregistrovali. 

VV výbor se v průběhu období zabýval činností lektorských sborů z pohledu jejich 

postupného doplňování. Náplní činnosti na seminářích, vytvářením výukových materiálů 

pro jednotlivé stupně kvalifikace, na kterých se významnou měrou podíleli Radim Antel, 

Mirek Fiala, Martin Dostál, Cyril Nebesář a Zdeněk Novák Sherpa. V neposlední řadě i 

hodnocením činnosti jednotlivých členů dle stanovených kritérií. Významnou osobou 
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v oblasti lyžování, se kterou byla navázána spolupráce pro oblast metodiky je Mgr. Taťána 

Bank Navrátíková, dlouholetá reprezentantka v lyžování a současný garant lyžování na FTK 

UP Olomouc, která byly kooptována do LS lyžařů. Blíže ve zprávě o činnosti LS. 

Neopomenutelnou činností některých členů VV a LS je členství ve výborech INTERSKI ČR, 

kde nejen že zastupují ČSLŠ, ale podílí se na činnosti INTERSKI v jednotlivých podvýborech a  

metodických komisích a kontrolním výboru. Jsou to Radomil Seiml, Cyril Nebesář, Martin 

Dostál, Michal Turek ml. a Petr Křivanec. 

 

Dále se výbor zabýval zastoupením ČSLŠ na Mezinárodním kongresu INTERSKI v Argentině v 

roce 2015, na kterém byl za finanční podpory ČSLŠ jako účastník české výpravy, Michal 

Turek ml., který zde prezentoval problematiku telemarkového lyžování. O jeho účasti 

informoval i lyžařský měsíčník SNOW. 

Významným úkolem VV je zajistit s předstihem podání žádosti o akreditaci na další tři roky 

v oblasti lyžování i snowboardingu. Pro tento úkol byl VV stanoven akreditační výbor ve 

složení: Radim Antel, Cyril Nebesář, Martin Dostál a Radek Seiml. V současné době má ČSLŠ 

platnou akreditaci na výuku a vydávání Osvědčení pro Instruktora snowboardingu do roku 

2017 a nově pro Instruktora lyžování od letošního roku do roku 2019. Jedná se o rozsah 

školení 150 hod. 

V letošním roce VV na návrh vedoucího LS lyžařů Radima Antla, odsouhlasil finanční krytí na 

zhotovení metodického a promo videa ČSLŠ jehož natáčení již proběhlo v květnu na ledovci 

Hintertux v Rakousku. Blíže nám o této problematice bude sděleno ve zprávě o činnosti LS. 

Výbor se rovněž zabýval stavem současného jednotného oblečení členů LS a schválil 

pořízení nového oblečení za finančního přispění ČSLŠ a jednotlivých členů, které po 

výběrovém řízení vyrobí lyžařské veřejnosti známá česká firma Don Quiet, která obléká i 

Český ski team. 

Oblast spolupráce s FTK UP Olomouc již byla zmíněna na VH v roce 2014. Zde bych chtěl 

podotknout, že v rámci smluvních podmínek zajišťuje ČSLŠ každoročně vyškolení cca 10 

studentů fakulty na kvalifikaci Instruktor základního lyžování na kurzech v Koutech/Des., 

která jim umožňuje rozšíření kvalifikace pro výuku osob se zdravotním postižením na 
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katedře APA FTK UP Olomouc. Další spolupráce probíhá na bázi jednotlivých LŠ, které 

využívají zejména zapůjčení materiálního vybavení pro výuku  osob se zdravotním 

postižením a nabízí veřejnosti na svých akcích možnost, vyzkoušet si například jízdu na 

monoski. Pokud jsem informován, jedná se např. o LŠ Newmanschool v Hlubočkách, 

SkiRAAN v Koutech nad Desnou a Ski Fanatic v Hlinsku. 

Dovolte mi na závěr této zprávy, abych z tohoto místa poděkoval všem členům VV za 

odvedenou práci v minulém volebním období, kterou vykonávají bez nároku na odměnu na 

úkor svého volného času. Volební období, dnešním dne končí, nebylo vždy jednoduché, ale 

výbor jej díky aktivitě svých členů doposud vždy zvládl. Novému výboru, který bude dnes 

zvolen přeji, aby navázal na úspěšné akce a dotáhl to, co se v minulosti z různých důvodů 

nepovedlo. 

Děkuji za pozornost.   

 

Zpracoval: Mgr. Miroslav Fiala 

   

 


