
 
Zápis z 1. jednání výkonného výboru (VV) INTERSKI ČR konaného dne 

29.07.2020 v budově SLČR 
 
Přítomni : 

Pavel Krnáč 
Pavel Mrzena 
Radomil Seiml 
Petr Meloun 
Ladislav Janků – jako přizvaný host 
Omluven Matouš Jindra 
 

1. VV doporučil ke schválení plénu IS ČR :  

− Změnu sídla INTERSKI ČR : Příkop 843/4, 602 00 Brno. 

− Změnu loga INTERSKI ČR – viz příloha zápisu. 

Zdůvodnění – stávající sídlo je nefunkční a pro orgány IS nedostupné a logo by mělo být 

moderní a odpovídat významu a postavení INTERSKI ČR . 

        Předseda INTERSKI ČR požádá o hlasování per rollam o změně sídla a symboliky dle výše  

        uvedeného. 

 

2. VV schválil iniciovat vytvoření nových stránek vč. aktualizace obsahu. V tomto smyslu 
bude do 30.8. rozhodnuto, kdo a za jaké náklady vytvoří nové webové stránky INTERSKI 

ČR, členové VV dle svých možností navrhnou. S tím souvisí i prověření stávající domény. 

 
3. VV schválil založení datové schránky IS pro zjednodušení komunikace se státními orgány.  

 

4. VV pověřuje Ladislava Janků a Luboše Ondráčka revizí základních dokumentů INTERSKI ČR 
(organizační řád, stanovy, základní vnitřní dokumenty a popř. další související dokumenty) 

– termín do 31.12.2020. 

 

5. Pavel Krnáč informoval o ekonomické agendě – daňové přiznání bude podáno do 

15.8.2020, následně ekonomická agenda přejde na místopředsedu INTERSKI ČR. 

 
6. VV ukládá předsedům OPS a OPK vypracovat náplň a cíle jejich činnosti – termín do 

30.9.2020, a předložit emailem na adresu předsedy a místopředsedy INTERSKI ČR – 

pavel.krnac@berger-huck.cz, pavel.mrzena@inprojekt.cz  . 
 

7. VV IS žádá členy INTERSKI ČR o aktualizaci kontaktních údajů – zajistí Pavel Mrzena. 

 
8. Pavel Krnáč bude urgovat personální  obsazení OPS a OPK, aby mohlo být schváleno VV 

v souladu se stanovami IS – termín do 15.8.2020  
 

9. Následovala diskuse na tato témata : 

- vize VV – republikový kongres 1x za 2 roky spojený s VH 
- IVSI kongres Sočí 13-20.3.2021 – Pavel Krnáč rozešle propozice  

- Financování INTERKSI ČR – sponzoring, dary, dotace  



- Pojištění INTERSKI ČR a členů – produkt národní a nadnárodní … 

- Cíle VV – do 31.12.2020 aktualizace administrativní agendy, úkoly OPS, OPK 

- Členové VV zašlou Pavlovi Krnáčovi do 10.8. podklad pro tisk vizitek  

 

Další jednání VV se předpokládá ve 42., 44. (na semináři Pitztal) nebo 46.týdnu. 

Předseda do 30.9. pošle konkrétní variantní návrh termínů jednání VV.  
 

Zapsal – Pavel Mrzena  

 

 

 
 

 


