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Z á p i s  č. 4/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 20.4.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, Luděk Telecký, Petr Balogh, Šrámek Petr, David Průša, Pavel 

Havránek, 

Omluveni:  Petr Kováč 

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-04/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 16.3.2021 

 

U 2-04/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Organizace soutěží ČSC 

- Proběhl první závod ČP na silnici – Brno – Velká Bíteš - Brno 

- Poděkování pořadatelům za velmi kvalitní organizaci závodu včetně zabezpečení podmínek daných výjimkou 

MZDR 

Zasedání Výkonného výboru ČSC 

- Dnes proběhne po více než 10 měsících jednání Výkonného výboru ČSC  

- Zajištěno případné antigenní testování 

- VV schvaluje Výroční zprávu, Účetní závěrku 2020, DP 2020 a Rozpočet 2021 

Personální změny na sekretariátu ČSC 

- Byla zrušena pracovní pozice „administrativní pracovník ekonomického úseku“, kterou zastávala Bc. Alice 

Bémová. Paní Bémová obdržela výpověď z pracovního poměru k 30.6.2021. Bude vyplaceno odstupné ve výši 

3 platů.  

- Nastupuje nová ekonomka ČSC Ing. Ivana Bubnová na místo za Ing. Janu Fránovou, která nastupuje na 

mateřskou dovolenou 

       Dopingový případ Heleke 

- Proběhlo 1.stání arbitrážní komise NSA 

- Předpokládá se potvrzení verdiktu disciplinární komise ČSC 

Nominační kritéria a seznamy reprezentantů 

- Návrh na schválení termínu předložení nominačních kritérií na ME, MS, SP případně OH a seznamu 

reprezentantů od jednotlivých disciplín a to nejpozději do 31.12.daného roku na rok následující.  

- Vedení jednotlivých disciplín musí požadované dokumenty, které projdou schválením komise dané disciplíny, 

předložit na vědomí prezidiu ČSC v nejpozději požadovaném termínu, následně budou seznamy a kritéria 

zveřejněny na webu ČSC 

Internetové služby O2 

- Vzhledem k tomu, že internetové připojení v sídle ČSC je zásadním způsobem pomalé, je třeba oslovit 

společnost O2 a objednat technické řešení rychlejšího připojení 

U 3-04/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

- Účetní závěrka 2020+Výroční zpráva 2020+daňové přiznání 2020 

o Výše uvedené účetní dokumenty budou předloženy ke schválení na VV 

o ČSC za rok 2020 v zisku, daň z příjmu za rok 2020 činí 225.150 Kč 

o 13.4.2021 proveden audit roku 2020 
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- Rozpočet ČSC 2021 

o Návrh celkového rozpočtu 2021 ke schválení na VV 

o Příjmy ve výši 83.144.087 

o Rozpočet sestaven jako vyrovnaný 

o Rozpočet na vzdělávací program ČSC: 

▪ Školení trenérů – 80.000 

▪ Cycling University – 150.000 

▪ Školení zaměstnanců – 50.000 

- Podpora závodu Míru juniorů 2021 

o ZMJ neobdržel žádnou dotaci od NSA 

o Návrh na finanční podporu ze strany ČSC ve výši 100.000 

- Časoměrné služby 2021 

o Vysoutěžen dodavatel služeb SportSoft 

o Aktuální rozpočet na rok 2021 pro časomíru na závodech mládeže a Elite 

▪ PR 16.3. schváleno 1.150.000 Kč 

▪ Aktuální plán – 1.214.840, ale je předpoklad zrušení některého plánovaného závodu 

z důvodu COVID 

- 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 

- zabudování nového kotle pro velodrom 

o kotel pořízený z dotace MŠMT již uhrazen, uskladněn dle smlouvy u dodavatele 

o nyní potřeba zabudování a uvedení do provozu dle schválení PR z 6/2020 

 

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

3): 

a. Kalendář ČSC 
- Kalendář je průběžně aktualizován s ohledem na vládní opatření 

- Žádáno o výjimky na závody s mezinárodním přesahem a zápisem do kalendáře UCI včetně Českých 

pohárů, které mají mezinárodní účast 

- Aktuálně jsou posouvány závody, které mají převážně účast dětí a mládeže. Vzhledem k opatřením 

vlády, která zatím nerozvolnila sport mládeže a amatérů se výjimky z MZdr neposkytují 

b. Výjimky na pořádání závodů  
- Grand Prix West Bohemia – 2.5.2021 - schváleno 

- Course de la Paix Grand Prix Jeseníky – 3.- 6.6.2021 - požádáno 

- Tour de Feminin – 8.-11.7.2021  

- SP NMNM – požádáno 

- ČP Brno – Velká Bíteš – Brno - 17.4.2021 – schváleno 

- ČP Mladá Vožice – 15.-16.5.2021 – požádáno 

- BIKE VÍKEND MTB Pec pod Sněžkou – 30.5. 2021 – požádáno 

c. Zrušení závodů UCI 
- SP MTB DH – Fort William 22.-23.5. 2021 zrušeno 

- SP BMX – 1. a 2. kolo – 8.-9.5. – změna místa konání – Verona (ITA)  

- SP Kolová – Hardt (GER) 18.9.- zrušeno 

d. ŠKODA eCUP 2021 – přehled sledovanosti a účasti 
- Příloha 1 

e. Office 365  
- Probíhá instalace na jednotlivých účtech a přihlášeních zaměstnanců sekretariátu ČSC 

- 1. vlna – sekretariát ČSC 
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- 2. vlna – nastavení účtů u ostatních osob, které mají zřízen účet na doméně ceskysvazcyklistiky.cz  

f. Tokio 2021 
- Ukončen long listu 

- Webinář s reprezentačními trenéry a ČOV ohledně účasti na hrách dne 13.4.2021 

- Předpokládané odlety, přílety, doprovodný tým, apod 

g. Uniformy rozhodčí 
- Projednána kolekce oblečení s firmou BagoSport 

- Kolekce se naceňuje, v příštím týdnu se bude předáno vedení 

h. Podpora závodů v roce 2021 
- Tabulka s podporou mládežnických soutěží – příloha 2 

- Tabulka měřených závodů firmou SportSoft – příloha 3 

Žádost ZMN o podporu 

U 5 - 04/21   Prezidium schvaluje účetní závěrku 2020, Výroční zprávu 2020, daňové přiznání 2020 a 

pověřuje vice prezidenta ČSC S. Svobodu k předložení těchto dokumentů ke schválení VV 

ČSC 
 

U 6 - 04/21 Prezidium schvaluje zrušení pracovní pozice „administrativní pracovník ekonomického 

úseku“ 

 

U 7 - 04/21 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC na stanovení nejzazšího termínu na dodání 

schválených nominačních kritérií daných disciplín od vedení komisí disciplín pro ME, MS, 

SP nebo OH a seznamů reprezentantů a to nejpozději do 31.12. pro rok následující 

 

U 8 - 04/21 Prezidium schvaluje objednání služeb O2 k zajištění rychlejšího internetového připojení 

 

U 9 - 04/21  Prezidium schvaluje aktualizovaný návrh rozpočtu ČSC pro rok 2021 a pověřuje vice 

prezidenta ČSC S. Svobodu k předložení návrhu ke schválení VV ČSC 

 

U 10 - 04/21 Prezidium schvaluje podporu ZMJ 2021 ve výši 100.000 

 

U11 – 4/21 Prezidium schvaluje návrh podpory mládežnických soutěží v celkové výši 445.000 

 

U 12 – 04/21 Prezidium schvaluje návrh podpory soutěží formou služby časomíry v celkové výši 

1.150.000 Kč 

 

U 13 – 04/21 Prezidium schvaluje podporu závodu Míru nejmladších Jevíčko 2021 formou úhrady 

účastnických poplatků za 30 závodníků v celkové výši do 50.000 Kč 

 

U14 – 04/21 Prezidium schvaluje návrh člena PR L. Teleckého na zastropování výše startovného ve 

vztahu k ČSC na ČP na silnici pro rok 2022 a pověřuje silniční komisi k řešení v rozpisu ČP 

na silnici pro rok 2022 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 21.4. 2021 


