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Z á p i s  č. 4/2020     
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 13.5.2020 formou video konference na platformě SKYPE 

 

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

MBA, Mgr. et Mgr. David Průša, Ing. Pavel Havránek 

Omluveni:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-4/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 22.4.2020 

 

U 2-4/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka 

- Projekty v období nouzového stavu 

o prezident ČSC zrekapituloval projekty ČSC v období nouzového stavu v ČR 

o projekty virtuálních závodů by měly být uskutečňovány i v budoucnu, zejména v zimním 

období s využitím i virtuálních tras v Česku 

o jedná se o významnou možnost zviditelnění partnerů ČSC  

- Nový web ČSC 

o úspěšně pokračuje tvorba nových webových stránek 

o předpoklad spuštění v průběhu června 

- Mistrovství České a Slovenské republiky na silnici 2020 

o ČSC obdrželo dvě nabídky na pořádání MČR – Kyjov a Mladá Boleslav 

o vzhledem k partnerskému vztahu ČSC a ŠKODA Auto je doporučena organizace v Mladé 

Boleslavi 

o není jisté, zda se budou účastnit Slováci a čeští jezdci ze zahraničních týmů z důvodu karantény 

- Metodický pokyn pro pořadatele cyklistických závodů v období opatření proti šíření 

koronaviru COVID-19 

o generální sekretářka J. Krakovičová vypracovala pokyn jako vzorovou metodiku pro závody 

v kalendáři ČSC a krajských svazů cyklistiky 

o po rozvolňování opatření se začínají pořádat závody, dne 16.5. proběhne první závod MTB 

maraton, krajské závody v Olomoucký kraj, Karlovarský kraj aj. 

- Jednání STRABAG 

o jednání o smlouvě na rok 2021 

o jednání náhradním plnění v roce 2020 

- dotace MŠMT VSA 

o MŠMT přidělilo dotace pouze závodům kategorie A a B (MS, ME, SP a podobným) 

o nebylo vyhověno žádostem na seriály mezinárodních závodů na silnici, MTB a v cyklokrosu 

- Velodrom Třebešín 

o osloveno TJ Kovo ohledně možnosti využití velodromu pro SCM a reprezentaci v měsících 05-

09/2020 

o TJ Kovo zaslalo návrh smlouvy s částkou za pronájem ve výši komerčního pronájmu a 

s vyhrazením pouze dopoledních hodin 

o bude se jednat o úpravě ceny za pronájem a rozvrhu hodin tréninků pro ČSC, zejména 

SCM 
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- Prezident ČSC navrhuje přidělit generální sekretářce ČSC J. Krakovičové do užívání vozidlo 

ŠKODA  

 

U 3-4/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody: 

- viceprezident ČSC Slavomír Svoboda předložil návrh rozpočtu 2020 (viz příloha 1) 

o rozpočet jednotlivých disciplín – reprezentačních týmů 

o rozpočet SCM - krajská SCM, SCM SVS, SVS NO 

o rozpočet provoz 

- Investice 

o probíhají již 4 VŘ a finalizují se další projekty 

- Prodej dodávkového automobilu Mercedes a Hyundai 

- Desinfekce prostor sekretariátu ČSC – proběhne 30.-31.5.2020 

 

U 4 - 4/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 2): 

a. Metodický pokyn ČSC platný pro pořadatele cyklistických závodů v kalendáři ČSC (příloha 1 zprávy GS) 

- návrh ke schválení vychází z usnesení Vlády ČR č. 452 a 490 

b. Změny kalendáře ČSC související s opatřeními proti koronaviru (příloha 2 zprávy GS) 

- kalendář ČSC je pravidelně aktualizován na základě změn v opatřeních vlády případně UCI 

- změny jsou zveřejňovány průběžně na webu a FB ČSC 

c. Český pohár na silnici – dotaz pořadatele 1.kola CK Příbram na finanční podporu organizace závodu 

d. Velodrom Třebešín – návrh smlouvy od TJ Kovo  

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

- TJ Kovo nabízí k využití výhradně dopolední hodiny ve středu a pátek 

- cena za 1 hod pronájmu 2400,- Kč+ úhradu za uzamykatelné prostory k uskladnění 5 100,- měsíčně.  

- SCM se k nabídce časových možností pro trénink vyjádří nejpozději do termínu konání Prezidia 

e. Projekt bezpečnosti na stezkách 

- Česká unie kolečkových sportů vyzvala ČSC ke spolupráci na projektu bezpečnosti na stezkách 

- proběhlo úvodní jednání na Ministerstvu dopravy na BESIPu 

U 5 - 4/20 Prezidium bere na vědomí informace člena PR Davida Průši o úpravách Licenčního řádu ČSC  

- zakomponována možnost hostování 

- vzor smlouvy jezdec x oddíl 

 

U 6 - 4/20 Prezidium projednalo možnosti změny Směrnice 1/2014 o odměňování rozhodčích 

- vzhledem k nejistým ekonomickým podmínkám pořadatelů se případné změny směrnice posunují na 

rok 2021 

 

U 7 - 4/20 Prezidium bere na vědomí informaci člena PR Petra Balogha o naplánované schůzce komise 

cyklokrosu s organizátory závodů TOI TOI Cup 2020 a zástupci oddílů dne 25.5.2020 

 

U 8 - 4/20  Prezidium schvaluje návrh rozpočtu ČSC 2020 dle zprávy viceprezidenta ČSC Svobody 

 

U 9 - 4/20 Prezidium schvaluje a. Metodický pokyn ČSC platný pro pořadatele cyklistických závodů v 

kalendáři ČSC 

 

U 10 - 4/20 Prezidium schvaluje přidělení služebního vozu ŠKODA generální sekretářce 
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U 11 – 4/20  Prezidium schvaluje  termín příštího zasedání Prezidia ČSC na 9.6.2020 

U12 – 4/20 Prezidium schvaluje  termín zasedání Výkonného výboru ČSC na 24.6.2020 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 13.5. 2020 


