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Z á p i s  č. 6/2020 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 24.6.2020 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 1-6/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 9.6.2020 

 

U 2-6/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka 

- Informace o jednání s představiteli BESIP, Czech Tourism, Národní sportovní agenturou, 

Českou pojišťovnou, Českým svazem cyklistiky a Českým svazem kolečkových sportů a České 

televize 

o video šoty k bezpečnosti na stezkách ve spolupráci s výše uvedenými 

- Národní sportovní agentura vyzvala sportovní svazy k předložení Koncepce rozvoje 

parasportu 

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  

- Mistrovství republiky na silnici 2020 

o pokračují přípravy závodu v Mladé Boleslavi 

o ČSC vítá pořádání šampionátu střídavě mezi ČR a SR 

o koncem roku 2020 bude řešena smlouva o dalším období 

o pracovní verze propozic 

- Český pohár mládeže na silnici 

o Prezident ČSC inicioval schůzku silniční komise a komise mládeže, na které budou řešeny 

povinnosti pořadatelů závodu, případná eliminace kalendáře, technický delegát 

 

U 3-6/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody: 

- informoval o čerpání rozpočtu 2020 

- zrekapituloval položky rozpočtu 2020  

- informoval o řešení pohledávek ČSC  

 

U 4 - 6/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 2): 

a. Změna stipendium OH solidarita (příloha 1 zprávy GS) 

- změna z dosavadní stipendistky Sáry Kaňkovské na Tomáše Bábka 

- důvodem ukončení stipendia SK je nekvalifikace na OH Tokyo 2020 

 

b. Informace o projektu universitního sportu UNIS v ČR prostřednictvím VSC (příloha 2 zprávy GS) 
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- stipendijní program 

- kritéria zařazení sportovců 

 

c. Národní sportovní agentura – výzva k předkládání koncepce rozvoje jednotlivých druhů sportů 

pro zdravotně postižené sportovce 

- NSA vypsala výzvu k předložení koncepce rozvoje parasportu v daném sportovním odvětví, které 

zabezpečují sportovní svazy  

- dne 30.6.2020 se uskuteční seminář pro svazy, které se rozhodnou Koncepci vypracovat a předložit 

- uzávěrka podání Koncepcí 15.8.2020 

 

d. ŠKODA AUTO MČR a MSR 2020 

- zaslána smlouva k technickému zajištění 

- pracovní verze propozic (příloha 3a, 3b zprávy GS) 

 

e. Žádost o podporu akce „Setkání legend“ 

- žádost pana Doležela o podporu akce 

 

f. Cílový koncept portálu Českého svazu cyklistiky 

- příloha 4 zprávy GS 

 

U 5 - 6/20   Prezidium schvaluje OH Stipendium pro Tomáše Bábka 

 

U 6 - 6/20 Prezidium schvaluje návrh prezidenta P.Marka na vypracování Koncepce para cyklistiky 

a její předložení na NSA 

 

U 7 - 6/20 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J.Krakovičovou k vypracování Koncepce para 

cyklistiky a její přdložení ke schválení Prezidiu ČSC do 10.8.2020 

 

U 8 - 6/20  Prezidium bere na vědomí informaci D. Průši k finálnímu znění Licenčního řádu ČSC 

2020 včetně změn 

 

U 9 - 6/20 Prezidium schvaluje Licenční řád ČSC 2020 

 

U10 – 6/20 Prezidium bere na vědomí vypracování Cílového konceptu nových webových stránek 

ČSC a ukončení fáze 1 dle Smlouvy o díle 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 24.6. 2020 


