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Z á p i s  č. 2/2020     
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 11.2.2020 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: 

 

        Z: ekonomický více prezident 

 

U11-4/19 Prezidium pověřuje GS k zaslání návrhu smlouvy na zhotovení webového portálu  

PR 11.2.2020: Prezidium bere na vědomí, že jsou zahájeny práce na fázi I. dle nabídky 
na zhotovení webového portálu ČSC 

 
Z: generální sekretář 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

U 1-2/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka 

- informace o schůzce se zástupci hlavního města Prahy a zástupci Tour de France. 

Zástupci všech stran se dohodli, že případný Grand Depart TDF by se konal v roce 

2026 

- informace o schůzce zástupců vlády ČR a zástupců Giro d´Italia. Projednáván start 

GdI v roce 2022. Jedná se o iniciativu ze strany ministerstva zahraničí ČR. Další 

jednání budou následovat. 

- informace o schůzce se zástupci deníku Právo a Seznam.cz. Komise zašlou 

seznam navržených významných závodů, které by byly zveřejňovány na 

seznam.cz. Umístění do hlavní rubriky; sledování počtu „prokliků“ na články; 

vyhodnocení návštěvnosti článků  

- informace ke schůzce se zástupci ŠKODA Auto a.s.; vyhodnocení roku 2019; 

nabídnuta kompenzace za nedostatky v roce 2019; předpoklad podpisu smlouvy 

na období 2021 – 2024 

- informace o podpisu smlouvy se zhotovitelem nového webového portálu 

Českého svazu cyklistiky – firma Tomáš Koldcsiter 

- informace k plánované schůzce pořadatelů ČP a MČR 2020; projednání 

prezentace partnerů ČSC a reklamního plnění včetně vizibility partnerů na akcích 

v roce 2020 napříč disciplínami 

- informaci o naskladnění reprezentačních tašek. Nutno vést evidenci zápůjčky 

reprezentantům na zápůjčních listech;  

- Přestupní řád ČSC – návrh zpracovává člen Prezidia ČSC David Průša 

- informace k účasti a prezentace ČSC na veletrhu For Bikes; uskuteční se v termínu 

20.-22.3.2020; prezentace významných závodů ČSC; podpisové akce; prezentace 

plánované výstavby velodromů Praha a Brno  
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U2 – 2/20 Prezidium schvaluje termín 19.3.2020 pro schůzku pořadatelů ČP a MČR 2020  

U3 – 2/20 Prezidium schvaluje účast na For Bikes 2020 a pověřuje Slavomíra Svobodu a 

Jaroslavu Krakovičovou k zajištění stánku 

 

U 4 - 2/20 Prezidium bere na vědomí, že UCI přidělilo pořádání MS v cyklokrosu Tábor 2024 

Agentuře cyklistika a ČEZ Cyklo Tábor 

 

U 5-2/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra 

Svobody: 

- informace k organizační struktuře sekretariátu ČSC a počtu pracovních úvazků 

- informace k aktualizaci rozpočtu 2020; ekonomický vice prezidenz zašle členům 

PR tabulku s aktualizovanou verzí rozpočtu 2020 (viz příloha 1) 

- informaci o změně Směrnice č. 2/2020– účetní osnova  

- informaci k vyplacení prize money za umístění na ME XCE 2019, MS XCM 2019, 

MS 4X 2019, ME BMX Racing 2019 (viz příloha 2) 

- informaci o nákupu závodních speciálů pro handicapované cyklisty – handbiky a 

rám dráhový, stíhací včetně doplňkového materiálu (galusky) z finančních 

prostředků Nadace ČEZ v celkové hodnotě 713.900,- Kč (viz příloha 3) 

- informace k dlouhodobé zápůjčce ukazatelů počtu kol na dráhové závody – pro 

SVS Brno a SVS Plzeň 

- informace k žádostem o dotaci MŠMT pro program Sportování bez bariér pro 

handicapované cyklisty; projednání na MŠMT; bude zažádáno na rok 2021 a další 

paralympijský cyklus 

 

U 6 - 2/20 Prezidium schvaluje aktualizaci provizorního rozpočtu ČSC pro rok 2020 (viz příloha 

1) 

 

U 7 - 2/20 Prezidium schvaluje vyplacení finančních odměn (prize money) závodníkům z akcí 

ME a MS MTB, BMX  a MS Trial (viz příloha 2) 

  

U 8 - 2/20 Prezidium schvaluje pořízení závodních speciálů pro handicapované cyklisty – 

handbiky a dráhový rám stíhací z prostředků Nadace ČEZ ( viz příloha 3). Zároveň 

Prezidium schvaluje výběr dodavatele firmu Blade Custom s.r.o. k tomuto 

výběrovému řízení 

 

U 9 - 2/20 Prezidium schvaluje dlouhodobou zápůjčku ukazatelů počtu kol do SVS Brno a Plzeň 

 

U 10 - 2/20 Prezidium schvaluje Směrnici 2/2020 – Účetní osnova (viz příloha 4) 

 

U 11 - 2/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové: 

a. Nominační kritéria Olympijské hry TOKIO 2020 

- zaslali všichni reprezentační trenéři jednotlivých disciplín – dráha, silnice, MTB, BMX 

Race, BMX Freestyle 

- přílohy Zprávy 1,2,3,4,5 
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b. OH Tokio 2020 – aktuální informace o přípravách výpravy 

- v průběhu ledna proběhlo focení všech potenciálních účastníků her 

- tvorba Long Listu pro akreditace – reprezentační trenéři a vedoucí komisí disciplín 

informováni o sběru akreditačních dat 

- termín dodání všech podkladů do 29.2.2020 

 

c. Tvorba webového portálu 

- proběhla 1. schůzka se zhotovitelem Tomášem Koldcsiterem 

- byla projednána smlouva o dílo 

- smlouva – příloha Zprávy 6 

 

d. Nový pracovník sportovního úseku – metodik SCM  

- Mgr. Lukáš Thun  

- smluvní spolupráce na OSVČ 

 

e. Směrnice pro výjezd státní reprezentace a SCM  

– aktualizace směrnice 2/2019 

- viz příloha Zprávy 10 

 

f. Žádost pořadatele Tour de Feminin o materiální podporu 

- závod se koná 2.-5.7.2020 

- není v kolizi s žádným závodem ČP na silnici 

 

g. MS na dráze Berlin 2020 – širší nominace na MS – příloha Zprávy 7 

 

h. Test Event Tokio 2020 – dráha – seznam nominovaných závodníků – Příloha Zprávy 8 

 

i.  Zpráva koordinátora soutěží ČSC Bc. Jakuba Edra – příloha Zprávy 9 

- Zápis ze schůzky pořadatelů V4, která proběhla dne 21.1.2020 

- Rozpis ŠKODA CUP 2020 – čp na silnici  

 

U12 - 2/20 Prezidium schvaluje aktualizaci Směrnice 1/2020 pro výjezd reprezentace a SCM  

 

U13 – 2/20  Prezidium schvaluje Nominační kritéria jednotlivých disciplín pro OH Tokio 2020 

 

U14 – 2/20 Prezidium schvaluje žádost pořadatele Tour de Feminin o materiální pomoc 

 

U15 – 2/20 Prezidium schvaluje  termín příštího zasedání Prezidia ČSC na 23.3.2020 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 11.2. 2020 


