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Z á p i s  č. 3/2020     
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 22.4.2020 formou video konference na platformě SKYPE 

 

Přítomni: Ing. Petr Marek, Svoboda Slavomír, Šrámek Petr, Ing. Petr Kováč, Petr Balogh, Ing. 

Luděk Telecký, MBA 

Omluveni:  Mgr. et Mgr. David Průša, Ing. Pavel Havránek 

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-3/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 11.2.2020 

 

U 2-3/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka 

- informace o projektech ČSC v období nouzového stavu v ČR v souvislosti 

s opatřeními vlády proti šíření koronaviru COVID-19 

o projekt Trénuj s repre! – probíhá od 23.3.2020 – ukázky video tréninků 

českých reprezentantů v období „karantény“; každý den 1 video napříč 

disciplínami – MTB, dráha, silnice, BMX, cyklokros, sálovka, 

paracyklistika, trial, BMX Freestyle 

o projekt Cyklista.Online – webový portál nabízející praktické rady, ukázky 

a kvízy pro cyklistickou veřejnost i závodníky 

o projekt online závodů na platformě Rouvy v silniční cyklistice – 

předpoklad účasti českých STARs a pozvání k účasti co největšího počtu 

široké veřejnosti; předpokládané náklady 2000 USD; možnost prezentace 

patnerů ČSC 

o projekt „aNti Corona Cup“ – MTB segmenty na platformě STRAVA, 

možnost individuálních „závodů“ s následným vyhodnocením na pěti 

okruzích v ČR – Nové Město na Moravě, Hlinsko, Brno, Touškov a Zličín; 

možnost účasti široké veřejnosti; možnost prezentace partnerů ČSC 

- poděkování prezidenta všem organizátorům těchto projektů za iniciativní přístup 

k alternativním možnostem sportovních aktivit 
 

- Partneři ČSC  

o zaslán přehled současných aktivit ČSC 

o předpoklad plnění v rámci upravovaného kalendáře závodů ČSC 

o možnosti náhradního plnění a prezentace partnerů ČSC 

o vstupy ve vysílání České televize 
 

- Mistrovství České a Slovenské republiky na silnici 2020 

o informace o zrušení MČR a MSR Opočno 2020 ze strany pořadatele  

HK  cyklo 

o předseda silniční komise ČSC Petr Kováč bude kontaktovat pořadatele 

silničních závodů ohledně možnosti pořádání šampionátu 
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o termín daný UCI - 22.8.2020, priorita dodržet tento termín 

- České poháry  

o silnice – mělo by proběhnout 6 závodů ČP ELITE včetně mezinárodního 

závodu V4 

o MTB – měly by proběhnout 4 závody ČP, dva jsou zrušeny; omezení 

počtu osob je stěžejním problémem při organizaci ČP; 

o dráha – proběhne schůzka s pořadateli ČP; seriál by neměl být ohrožen 

o cyklokros – stanovený kalendář závodů by neměl být ohrožen 

 

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

Svobody: 

 

- Přehled hospodaření 01-03/2020 – čerpání disciplín, SCM, ústředí 

- Podpora krajských svazů  

o rozeslány smlouvy na první část přidělených finančních prostředků dle 

schváleného klíče 

o návrh na snížení objemu finančních prostředků pro kraje z programu 

Organizace sportu 

- Rekonstrukce dráhy velodromu Motol 

o výběrové řízení na opravu dřevěného oválu velodromu 

- Investice 

o na MŠMT podány žádosti o pořízení investičního majetku – strojního 

zařízení ve výši 7,5 mil Kč 

o nutná spoluúčast ČSC 

o probíhá sestavení technické specifikace pro výběrová řízení 

- Ochranné pomůcky a prostředky 

o odeslána nabídka krajským svazům a oddílům na možnost pořízení 

ochranných prostředků a jednorázových testů 

- Klimatizace v sídle ČSC 

o z důvodu vysokých teplot v posledních letech dosahovala teplota 

v kancelářích přes 32 st Celsia 

o návrh na zavedení klimatizace do některých zón sekretariátu ČSC  

- návrh na skartaci účetních dokladů za rok 2009 

- informace o inventarizaci majetku, která proběhla bez zjištěných rozdílů, návrh 

na vyřazení majetku 

- návrh na schválení vyplacení prize money za SP v cyklokrosu 

 

U 4 - 3/20 Prezidium schvaluje vyplacení finančních odměn (prize money) závodníkům z akcí 

SP v cyklokrosu (viz příloha 1) 

  

U 5 - 3/20 Prezidium schvaluje zavedení klimatizace do vybraných prostor sekretariátu ČSC  

 

U 6 - 3/20 Prezidium schvaluje skartaci účetních dokladů za rok 2009 

 

U 7 - 3/20 Prezidium schvaluje přehled inventarizace majetku za rok 2019 
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U 8 - 3/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové: 

 

a. Aktuální informace Covid-19 – organizace závodů 

- současná opatření vlády ČR  

- změny kalendáře ČSC viz příloha 1 Zprávy GS 

b. Rejstřík MŠMT 

- na základě požadavku MŠMT aktualizován rejstřík za ČSC k 27.3.2020 

- MŠMT akceptovalo aktualizaci a zdůvodnění, z jakého důvodu došlo k drobným 

odchylkám ve stavech členů 

- dle novelizace Zákona o sportu z loňského roku jsou povinny všechny spolky – oddíly, 

kluby, TJ již aktualizovat Rejstřík samy 

- nutno vytvořit manuál pro sdružené subjekty ve spolupráci s krajskými svazy, aby 

kontinuálně docházelo k aktualizacím členů po linii oddílů 

c. Přehled významných sportovních akcí pro období 2021 – 2025 – MS, ME, SP  

- Národní sportovní agentura požaduje zaslat přehled plánovaných soutěží  

- plán akcí – příloha č. 2 Zprávy GS 

d. Olympijské hry TOKIO 2020 – posunuty na 23.7. – 8.8.2021 

- UCI pozastavilo všechny soutěže kalendáře UCI až do 1.7.2020 

- UCI zatím nevydalo aktualizaci kvalifikačních kritérií disciplín, které neměly uzavřené 

kvalifikační období do doby přerušení soutěží 

e. Tvorba webového portálu ČSC 

- stránky budou předvedeny na video konferenci 

- stanovena struktura webu dle daných kapitol a podkapitol 

f. Provoz sekretariátu ČSC na následující období 

- nouzový režim plánován do předpokládaného ukončení stavu nouze vyhlášeného 

Vládou ČR 

- další zajištění provozu dle rozhodnutí Prezidenta ČSC 

g. Velodrom Třebešín 

- zaslán požadavek na režim tréninků v průběhu období 05 – 09/2020 

h. Práce na údržbě prostor sídla ČSC 

- vymalována chodba v prostorách sekretariátu 

- naplánována údržba schodů  

- další práce dle pokynů a možností rozpočtu 

U 9 - 3/20 Prezidium bere na vědomí informace ke tvorbě nového webového portálu ČSC 

- práce probíhají dle harmonogramu 

- představena struktura webu a layout portálu 

 

U 10 - 3/20 Prezidium bere na vědomí požadavek silniční komise na revizi Směrnice na 

vyplácení odměn rozhodčím 

- je potřeba vycházet z komplexního řešení napříč disciplínami 

- navržen odklad na rok 2021 

 

U 11 – 3/20  Prezidium ukládá generálnímu sekretáři zajistit v dostatečném množství reklamní 

eventové prvky pro prezentaci partnerů ČSC pro všechny disciplíny a jejich soutěže 
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U12 – 3/20 Prezidium pověřuje člena PR Davida Průšu k úpravám Licenčního řádu ČSC ve 

vztahu k hostování a přestupům mezi oddíly 

 

U13 – 3/20 Prezidium schvaluje  termín příštího zasedání Prezidia ČSC na 12.5.2020 v případě 

prezenčního jednání nebo na 13.5.2020 v případě jednání formou online video 

konference 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 22.4. 2020 


