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Z á p i s  č. 1/2020     
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 14.1.2020 v Praze 

 

Přítomni: Ing. Petr Marek, Svoboda Slavomír, Šrámek Petr, Mgr. et Mgr. David Průša, Ing. Petr 

Kováč, Petr Balogh, Ing. Luděk Telecký, MBA, Ing. Pavel Havránek 

Omluven:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

 

U11-4/19 Prezidium schvaluje firmu Tomáš Koldcsiter jako zhotovitele nového webového portálu 
Českého svazu cyklistiky. Termín ke spuštění portálu do 31.5.2020 Prezidium pověřuje 
GS k zaslání návrhu smlouvy na zhotovení webového portálu  

 
Z: generální sekretář 

                                                                                                                                                                                                                                       

U 1-1/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka 

- informace o schůzce se zástupci SVS DS, BM a NO 

- MČR cyklokros – poděkování pořadatelům za výborně připravený závod včetně 

přímého přenosu na ČT Sport 

- Informace k TDF – dne 21.1. přiletí zástupci ASO na jednání s primátorem HMP. 

Schůzka vyvolána primátorem, o pořádání má zájem HMP. ČSC bude případně 

v roli odborného poradce 

- Olympijské festivaly – informace o schůzce s ČOV, představení projektu „ Jeden a 

půl metru“ zaměřený na bezpečnost jízdy na kole v automobilovém provozu. 

- OH Tokyo 2020 – nominační kritéria jednotlivých olympijských disciplín musí být 

zaslány ke schválení prezidiem 

- Smlouvy s partnery ČSC na období 2021 – 2024 – dodržování smluv jednotlivými 

pořadateli  

Koncem ledna proběhne schůzka s pořadateli ohledně vizibility partnerů 

- jednání s redakcí Práva a Seznam.cz ohledně medializace  

 

U 2-1/20 Prezidium schvaluje termín 25.ledna 2020 jako nejzazší termín pro dodání 

nominačních kritérií pro OH Tokyo 2020 vedoucími jednotlivých komisí 

olympijských disciplín 

 

U 3-1/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra 

Svobody: 

- jednání s firmou ČEZ ohledně jednotlivých projektů 

- jednání s Českou televizí ohledně účasti reportérů na MS v cyklokrose 2020. Do 

místa šampionátu odjede štáb ČT, který bude pořizovat mimo jiné i rozhovory se 

závodníky, zajímavosti z dění v českém týmu apod 
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- představení provizorního rozpočtu ČSC pro rok 2020. Rozpočet je koncipován na 

70% rozpočtu 2019, předpokládaná úprava rozpočtu proběhne po zveřejnění 

výše dotace v jednotlivých programech MŠMT. Návrh provizorního rozpočtu 

bude rozeslán členům prezidia ČSC (příloha 1) 

- digitalizace archivu deníku Sport, jehož téměř kompletní edici Český svaz 

cyklistiky před lety odkoupil. Digitalizace bude probíhat v následujících měsících a 

po jejím dokončení umožní full textové vyhledávání článků a informací tak, aby 

byl jejich obsah dosažitelný pro všechny zájemce 

 

U 4-1/20 Prezidium schvaluje provizorní rozpočet ČSC pro rok 2020 (viz příloha 1) 

 

U 5-1/20 Prezidium schvaluje technické a materiální zabezpečení ČP mládeže do výše 

rozpočtované částky (položka č. 44 rozpočtu viz příloha 1) 

 

U 6-1/20 Prezidium schvaluje zapůjčení ukazatele počtu kol do spolku zabezpečující SVS DS 

Tufo Pardus Prostějov 

 

U 7-1/20 Prezidium schvaluje renovaci ubytovacích kapacit v sídle ČSC 

 

U 8-1/20 Prezidium schvaluje zabudování klimatizace do prostor kanceláří sekretariátu ČSC 

 

U 9-1/20 Prezidium schvaluje Slavomíra Svobodu jako zástupce na MS v cyklokrosu 2020 

 

U 10-1/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové: 

a. Informační schůzka SCM 

- proběhla 9.1.2020 

- předběžné informace k ekonomice dotací a jejich čerpání  

- informace k evidenci tréninkových ukazatelů, kontrolním srazům, metodice 

- představení nového metodika a koordinátora SCM Mgr. Lukáše Thuna 

b. Nový pracovník sportovního úseku – doprava nákladní automobil IVECO, vozový park,  

- Marek Demuth , OSVČ 

- zajištění dopravy technického materiálu a reklamních prvků na závody ČSC (ČP silnice, ČP 

silnice mládeže, Tour de Feminin atd.  

- správce vozového parku ŠKODA, Toyota + mikrobusy (částečně) 

c. UEC kongres 2020 – Tel Aviv, 12. – 15.3.2020 

- delegáti ČSC – Marek, Svoboda, Krakovičová 

- program kongresu: 

Čtvrtek 12.3. 2020 Přílet Tel Aviv 

Pátek 13.3. 2020 

- 09:00 - 12:00 & 15:00 - 18:00: UCI platforma 

- 18:45: Welcome cocktail reception pro všechny delegáty - na velodromu "Sylvan Adams 

National Velodrome" 

- 20:00: Gala večeře "Riverside" 

Sobota 14.3.2020 

- 07:30 - 08:45 - Registrace delegátů 
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- 09:00 - 12:30 -2020 UEC Congress 

- 15:00 - 17:00    Doplňkový program  

Neděle 15.3.2020 

- 9:00 - 18:00    Doplňkový program  

- Pondělí 16.3.2020 odlet do Prahy 

d. MS cyklokros Dubendorf – širší nominace 

e. Renovace prostor budovy ČSC - přízemí (ubytovací a technické prostory) 

- práce budou zahájeny cca poslední týden v lednu (bude upřesněno) 

f. Zpráva z MS sálová cyklistika 2019  

g. Vytíženost dodávkových vozů  

- tabulka najetým km za rok 2019 

h. Přehled najetých km flotila ŠKODA Auto 

 

U 11-1/20 Prezidium schvaluje termín příštího zasedání Prezidia ČSC na 11.2.2020 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 14.1. 2020 


