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Z á p i s  č. 5/2020 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 9.6.2020 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 

 

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 1-5/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 13.5.2020 

 

U 2-5/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka 

- Výběrová řízení na investice 

o Byla vypsána výběrová řízení na nákupy aut, kopírky, startovací zařízení pro dráhu a 

připravují další výzvy na nákupy dalších zařízení  

o Je nutné si uvědomit, že nákupy těchto věcí musíme spolufinancovat 30% z našeho 

rozpočtu 

- Dotační výzva NSA na podporu sportovních organizací zasažených v průběhu epidemie 

COVID-19 

o čeká se na zveřejnění výzvy 

o výzva by měla být zaměřena na alespoň částečné pokrytí nákladů vynaložených v období 

koronakrize na akce, které musely být zrušeny nebo na snížení ekonomických dopadů z této 

krize  

- Partneři ČSC  

o Podle zpráv od našich sponzorů ŠKODA a STRABAG to bohužel vypadá, že v letošním roce 

dojde ke snížení jejich plnění. 

o O jakou částku by mělo být finanční plnění zkráceno, zatím jednáme 

- Změna podpisového vzoru 

o změněn podpisový vzor v bance Oberbank z JUDr. Štětiny na Ing. Marka  

- Půjčka u Ober bank 

o zbývá uhradit za pozemek ještě cca 8mil. a každoroční splátka 1,8mil., splátky na cca 5let  

- ŠKODA AUTO MČR a MSR v silniční cyklistice 2020 

o atraktivní trať v Mladé Boleslavi a okolí 

o reálná šance na účast slovenských závodníků 

- Podpora pořadatelů závodů 

o Prezident ČSC bude podporovat myšlenku podpory pořadatelů zavedených závodů tak, 

abychom společně překonali toto složité období a udrželi tyto závody i do budoucna.  

o Zároveň by chtěl prezident ČSC iniciovat vytvoření „Nadace“ nebo „Podpůrného a rezervního 

fondu“ právě pro tyto účely.) 

- Velodrom Třebešín 

o Nedošlo k dohodě a klubem KOVO, kam jsme chtěli poslat cca 300tis, aby naši členové mohli v 

určených hodinách (dva dny v týdnu po cca 4-5 hodinách) trénovat na oválu na Třebešíně. 

Bohužel předsedkyně oddílu paní Mixová naši nabídku odmítla. Peníze určené na podporu 

klubu KOVO budou přerozděleny ostatním střediskům dráhy.  
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U 3-5/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody: 

- viceprezident ČSC Slavomír Svoboda předložil ke schválení Zprávu o hospodaření 2019 (viz 

příloha 1)  

- viceprezident ČSC Slavomír Svoboda předložil ke schválení Daňové přiznání 2019 

- dále informoval o čerpání rozpočtu 2020 

- zrekapituloval položky rozpočtu 2020 – podpora krajských svazů – méně o 1,4 mil z prog. 

Organizace sportu 

- předložil návrh na podporu soutěží v roce 2020 v jednotlivých disciplínách 

- předložil návrh na podporu mládežnických soutěží (ČP a MČR) v roce 2020  

o budou doplněny dle kalendáře ČSC soutěže cyklokrosu a BMX 

- informoval o výzvě PČR o součinnosti ve věci šetření firem TTV, Sport Group a Jesenická 

cyklistika 

- předložil ke schválení výši příspěvku na dráhu 

- informoval o výběrových řízeních na investice 

o předložil se schválení návrh na zahájení VŘ na kotel – tepelné čerpadlo, které by bylo 

vysoutěženo v roce 2020 

o kotel nemusí být instalován do 31.12.2020, ale umístěn ve skladu dodavatele do doby, 

než budou vysoutěženy rozvody potřebné k instalaci kotle 

 

U 4 - 5/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 2): 

a. Změny kalendáře ČSC související s opatřeními proti koronaviru (příloha 1) 

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

- změny jsou zveřejňovány průběžně na webu a FB ČSC 

b. Žádost o podporu závodu Regionem Orlicka (Příloha 2) 

- Zajištění cílové kamery (pro práci rozhodčích) 

- Zajištění čipové technologie měření (pro zpracování výsledků) 

- Zajištění ochranné bariéry (plůtky) pro vymezení cílové rovinky 

- Zajištění doprovodných vozidel pro sbor rozhodčích - 3 vozy 

- Zapůjčení sady vysílaček pro potřeby řízení závodu 

c. Národní sportovní agentura – požadavky  

- NSA rozeslala dopis předsedy NSA Milana Hniličky s výzvou ke kontrole zápisu ve spolkovém 

rejstříku a listinných příloh a údajů v rejstříku zapsaných a případnému doplnění těchto listin, 

s odkazem na povinnosti vyplývající ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob – Příloha 3 a 3a 

- NSA požadovala zaslat od sportovních svazů podklady pro modelaci kritérií všech dotačních programů 

– zejména Reprezentace a Talent  

- ČSC zaslal požadované podklady – finanční dotazník, přehledy reprezentantů, trenérů, výsledků, SCM 

a další 

d. Nové webové stránky ČSC 

- Prezentace nového webového portálu ČSC 

e. Prize money (přílohy 4 a 5) 

a. silniční závody 2019 – Nosková a Machačová 

b. virtuální závody 2020 – eGP ČSC  
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U 5 - 5/20   Prezidium bere na vědomí informace člena PR Petra Šrámka o přípravách Olympiády 

dětí a mládeže 2021 

 

U 6 - 5/20 Prezidium bere na vědomí informace člena PR Petra Kováče o plánované schůzce 

s partnerem komise silniční cyklistiky AVE o smlouvě na další období 

 

U 7 - 5/20 Prezidium schvaluje Zprávu o hospodaření 2019 předloženou vice prezidentem pro 

ekonomiku Svobodou 

 

U 8 - 5/20  Prezidium schvaluje Daňové přiznání 2019 předložené vice prezidentem pro ekonomiku 

Svobodou 

 

U 9 - 5/20 Prezidium schvaluje výši členského příspěvku pro oddíly intenzivně využívající krytou 

halu v Praze Motole 2020  

 

U10 – 5/20 Prezidium schvaluje rozpočet soutěží mládeže  

 

U11 – 5/20 Prezidium schvaluje rozpočet soutěží Českého poháru, mistrovských soutěží, krajských a 

náborových akcí 

 

U 12 - 5/20 Prezidium schvaluje návrh na zahájení výběrového řízení na topné čerpadlo dle výše 

uvedené specifikace postupu ve zprávě vice prezidenta pro ekonomiku Svobody 

 

U 13 - 5/20 Prezidium schvaluje žádost o materiální podporu závodu Okolo Orlicka 2020 dle zprávy 

generálního sekretáře Krakovičové 

 

U 14 – 5/20  Prezidium schvaluje vyplacení odměn – prize money závodníkům dle výše uvedené 

zprávy GS Krakovičové 

 

U 15 – 5/20 Prezidium schvaluje  návrh programu jednání VV ČSC dne 24.6.2020 ve 13:00 

 

U 16 – 5/20 Prezidium schvaluje  termín příštího zasedání Prezidia ČSC na 24.6.2020 v 11:00 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 9.6. 2020 


