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Z á p i s  č. 3/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 16.3.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 a online na platformě 

Skype 

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, Luděk Telecký, Petr Balogh 

online - Šrámek Petr, Pavel Havránek, David Průša, Petr Kováč 

Omluveni:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-03/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 16.2.2021 

 

U 2-03/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Situace COVID-19 

- od 1.3.2021 lockdown celé ČR 

- sport lze provozovat jen na území obce, což pro provozování cyklistiky je velmi limitující 

- profi sport je zatím povolen, ale amatéři a mládež jsou již 6 měsíců bez možnosti organizovaných tréninků 

např. v krytém velodromu 

- obavy z dalekosáhlých následků pro český sport především v dětských a mládežnických kategoriích 

       Král cyklistiky 2020 

- proběhne 18.3.2021 natáčení, 19.3.2021 vysílání na ČT Sport 

- přísná protiepidemická opatření pro natáčení pořadu 

- informace Michal Kramer 

Volby UEC 

- dne 6.3. proběhly volby do UEC 

- za ČR zvoleni – Petr Marek do sboru kandidátů do voleb Board UCI a Jarka Krakovičová do sboru delegátů na 

kongres UCI 

- více zpráva GS J.Krakovičové 

ŠKODA eCup - eMČR 

- již se uskutečnily 3 virtuální závody, z nichž každého se zúčastnilo bezmála něž 500 závodníků z více než 30 

zemí z celého světa  

- splňuje se náš cíl oslovit hobby jezdce. Závodů se zúčastňuje i česká špička závodníků.  

- 25.3. proběhne i historicky 1. eMČR 

- více zpráva GS J.Krakovičové 

       Termín zahájení závodů kalendáře ČSC 

- S ohledem na těžko předvídatelnou situaci, kdy by mohlo dojít k rozvolnění přijatých protiepidemických 

opatření je velmi složité předpovídat, kdy bud možné začít organizovat závody Českých pohárů a ostatní 

závody. Dá se předpokládat, že dříve než ke konci května asi nebude možné začít s organizací závodů. Přesto 

bych chtěl apelovat na pořadatele, aby se pokusili i v letošním roce závody uspořádat. Jsme si vědomi složité 

situace pro pořadatele se zajištěním financí a obtížné dodržení přijatých protiepidemických opatření. Pokud 

to bude v našich silách, budeme se snažit pomoci všem pořadatelům se zajištěním potřebných výjimek a 

dalšími administrativními požadavky. 
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Sponzoři 2021 

- Po dohodě s firmou Kalaš je před podpisem spolupráce na další 4 roky. Zároveň bohužel došlo k vypovězení 

smlouvy a spolupráce firmou STRABAG. Snažíme se zajistit další partnery, ale v současné době je to poměrně 

složité. Chtěl jsem vás všechny požádat o spolupráci a pomoc při jednání a oslovení případných partnerů 

svazu. Pokud máte nějaký kontakt, obracejte se prosím na p. Kramera, který připravuje reklamní nabídky a 

prezentace a je schopen připravit případnou nabídku na míru podle vašich požadavků 

Dotace NSA 

- Byly nám přiděleny finanční prostředky ve stejné nebo i o málo vyšší částce oproti loňskému roku což je v 

letošní roce skvělá zpráva. Bližší informace má ve zprávě p. Svoboda. Zároveň bylo některým pořadatelům 

přiděleno více peněz na jejich VSA závody, ale některým bohužel nebylo vyhověno 

Další body zprávy prezidenta ČSC 

- Nová ekonomická ředitelka 

- Zvýšení členské základny ČSC 

- Office 365 - zavedení cloudového řešení uložiště 

- Oslovení pořadatelů a stanovení podmínek společného ČR a SR mistrovského závodu na silnici v roce 2022 

 

U 3-03/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- Rozpočet ČSC 2021 

o známy hlavní příjmové položky – celkem ve výši 83 244 087 

o návrh celkového rozpočtu pro rok 2021 sestaven jako vyrovnaný 

o rozpočet disciplín ve výši 20 001 171 (rok 2020: 17 840 286) 

o položka návrhu rozpočtu 2021 35 a 36 bude opravena 

o navýšení rozpočtu krajských svazů odst. G o 140.000,- 

- Dotace NSA 

o Schválena dotace: 

Reprezentace – 26 024 049,- 

TM – 22 400 274,- 

Svaz – 22 707 000,- 

VSA – ČP MTB – 1 807 274,- 

o prostředky dosud nevyplaceny, předpoklad květen 2021 

- VŘ na časoměrné služby 

o vysoutěžen dodavatel Sport Soft 

o předpoklad uzavření smlouvy na začátku dubna 2021 

- VŘ na služby cestovních kanceláří 

o soutěžíme dodavatele služeb na 4 roky pro reprezentaci a SCM 

o zadávací dokumentace vychází z minulého VŘ+jsou doplňovány požadavky disciplín+ 

reagujeme na aktuální situaci spojenou s riziky kolem COVID 

- Inventura 

o návrhy na vyřazení odepsaného majetku 

o skartace účetních dokladů 2010 

- návrh na schválení vyplacení prize money silniční závody 

- Vyúčtování dotací MŠMT 2020 

- návrh na vyřazení válce na dráhu BMX z majetku ČSC 

 

U 4 - 03/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Kongres UEC 

- 6.3.2021 UEC Kongres - volební 

Prezident UEC - jediný kandidát - Enrico Della Casa - zvolen aklamací, protože byl jediný kandidát 
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Managment board UEC ("správní rada") - celkem 14 kandidátů, dle genderové vyváženosti nutno volit 2 ženy a 4 

muže  

- 2 ženy - Jakubová (SVK) a Tsylinskaya (BLR) - zvoleny aklamací, protože byly jediné dvě kandidátky, zvoleni 4 muži - 

Jensen (DEN), Gusyatnikov (RUS), Pereira (POR) a Kouzov (BUL) 

Delegáti s právem volebním do kongresu UCI za UEC - celkem 28 kandidátů 

- voleno celkem 15 osob z toho alespoň 5 žen 

- za zvolena ČR Jaroslava Krakovičová  

Kandidáti do Managment Committee UCI - celkem 14 kandidátů 

- voleno 10 z toho alespoň 3 ženy (dle stanov), kandidovaly 2 

- za ČR zvolen prezident ČSC Petr Marek 

b. Král cyklistiky 

- 18.3. probíhá natáčení za přísných hygienických podmínek, 19.3. 20:15 vysílání na ČT Sport 

- lokalita – Výstaviště Holešovice, studio XLAB – 14 m LED obrazovka pro virtuální pojetí večera 

- prezenčně se vyhlašují kategorie: Síň slávy, Junior + Juniorka, Král – 3 -2-1.místo 

- rozpočet viz příloha 1 zprávy GS 

c. ŠKODA eCUP 2021 
- proběhly 3 závody  průměrnou účastí 500 závodníků / kolo z prům. 30 zemí 

- 25.3.2021 proběhne historicky 1.MČR v e-cyklistice 

- 20 nominovaných sportovců jede prezenčně na homologovaných trenažerech 

- lokalita Auto Opat Nupaky 

- přímý přenos na ČT Sport 

d. Zařazení sportovci do programu UNIS 2021 
- příloha 2 zprávy GS 

e. Office 365 – návrh na zavedení cloudového uložiště, online Microsoft Office 

f. závody ke schválení do zápisu UCI kalendáře 2021 
- Krakonošův cyklomaraton 19.6.2021 – kategorie cycling for all  

- Course de la Paix Junior – v důsledku pandemické situace zažádáno o nový termín 26.-29.8.2021 (z původního 6.-

9.5.2021) 

- Czech Tour přejmenována na Sazka Tour s původním termínem 5.- 8.2021 

- GP CCF – VC Olomouckého kraje přejmenováno na GP Olomouckého kraje s novým termínem 24.-25.8.2021 (z 

původního 5.-6.5.2021) Závod je primárně financován z prostředků Olomouckého kraje a komerční sféry. Pro letošní 

rok je pod záštitou hejtmana Ol. kraje.  

g. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 3 zprávy GS 

h. Zpráva sportovního ředitele a koordinátora soutěží – příloha 4 zprávy GS 

 

U 5 - 03/21   Prezidium ukládá vice prezidentovi pro ekonomiku Svobodovi úpravu řádku 35 a 36 

návrhu celkového rozpočtu a navýšení rozpočtu krajských svazů odstavec G o 140.000,- 
 

U 6 - 03/21 Prezidium schvaluje po navržených změnách dle U5-03/21 návrh rozpočtu ČSC pro rok 

2021 

 

U 7 - 03/21 Prezidium schvaluje návrhy na odepsání vyřazeného majetku 

 

U 8 - 03/21 Prezidium schvaluje vypsání výběrového řízení na služby cestovních kanceláří pro 

reprezentaci a SCM 

 

U 9 - 03/21  Prezidium schvaluje na vyplacení prize money dle specifikace  

 



 

 
 

4 

U 10 - 03/21 Prezidium schvaluje pořízení služeb a cloudového uložiště produktu Microsoft 365 a 

pověřuje GS J.Krakovičovou k realizaci spuštění těchto služeb v rámci sekretariátu ČSC 

 

U11 – 3/21 Prezidium schvaluje skartaci účetních dokladů za rok 2010 

 

U 12 – 03/21 Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI následujících závodů: 
- Krakonošův cyklomaraton 19.6.2021 – kategorie cycling for all  

- Course de la Paix Junior – v důsledku pandemické situace zažádáno o nový termín 26.-29.8.2021 (z původního 6.-

9.5.2021) 

- Czech Tour přejmenována na Sazka Tour s původním termínem 5.- 8.2021 

- GP CCF – VC Olomouckého kraje přejmenováno na GP Olomouckého kraje s novým termínem 24.-25.8.2021 (z 

původního 5.-6.5.2021) Závod je primárně financován z prostředků Olomouckého kraje a komerční sféry. Pro letošní 

rok je pod záštitou hejtmana Ol. kraje 

U 12 – 03/21 Prezidium schvaluje návrh silniční komise na zařazení reprezentačního týmu juniorů do 

závodu ŠKODA Cup 2021 Brno-Velká Bíteš-Brno 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 16.3. 2021 


