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Z á p i s  č. 5/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 25.5.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, Luděk Telecký, Petr Balogh, Šrámek Petr, Kováč Petr, Josef Krch 

Omluveni:  David Průša, Pavel Havránek 

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-05/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 20.4.2021 

 

U 2-05/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Organizace soutěží ČSC 

- Od 24.5.2021 nová mimořádná opatření vůči hromadným akcím – venkovní akce do 100 osob 

- Proběhly další závody ČP silnice a ČP MTB, zatím bez žákovských kategorií 

- Od června předpoklad, že se budou moci účastni o kategorie žákovské a dětí 

Uzavření případu Hekele 

- Výrok arbitrážní komise NSA potvrdil rozhodnutí disciplinární komise ČSC  

- Návrh na zahájení právních kroků proti panu Hekele za jeho nepravdivá nařčení vůči některým osobám a svazu 

- Sekretariát ve spolupráci s komisí cyklokrosu připraví podklady pro tento návrh 

Valná hromada ČSC 

- Vše ve finálních přípravách-zajištěn prostor, catering, dokumenty, řády apod 

       OH Tokio  

- Příprava sportovců ve finální fázi 

- Přiděleny kvóty pro MTB – 1 muž + 1 žena 

- Celkem se tedy zúčastní 7 sportovců – 5 mužů a 2 ženy ve střech disciplínách – dráha, MTB, silnice 

Volby do ČOV 

- Stále ještě neproběhly volby do orgánů ČOV 

- Vnímám jako znepokojující vzhledem k OH i dalšímu období 

Mediální kampaň ŠKODA 

- Vypracoval pan Kramer 

- Kampaň náklady – 640 tis bez DPH v hodnotě 15 mil v grosových cenách 

Změna na pozici „sportovní koordinátor“ 

- K 30.6.2021 končí stávající koordinátorka Veronika Račkay 

- Od 1.6.2021 nastupuje nový pracovník na tuto pozici – David Vichr 

Další body zprávy prezidenta: 

- Nový předseda NSA – Filip Neusser 

- MČR + MSR Bánovce nad Bebravou 

- Návštěva Maďarska ohledně závodu V4 – zúčastní se L. Telecký 

U 3-05/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

Založena datová schránka ČSC 

Přehled čerpání rozpočtu ČSC 2021 

Kontrola MŠMT  
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o Po třech měsících ukončena bez připomínek 

Instalace kotle na vytápění 

o Zásadní zdražení služeb oproti v loňském roce vysoutěžené ceny 

Grant HMP na provoz velodromu Motol – 450 tis 

Investice do 10 mil – výzva NSA  

o Žádost bude podávána na rekonstrukci sprch, ubytovny a zázemí v sídle ČSC 

Investice na věci movité – alokace pro ČSC 7 mil ( pozn. 1.6. 2021 alokace snížena na 6,5 mil) 

o Seznam plánovaných investic bude předložen na příštím prezidiu 

Nový partner ČSC – Česká mincovna 

o Bude finančně pokrývat náklady na výrobu přenosů, záznamů a pořadů pro ČT 

Žádost o možnost použití loga ZM „Bílé holubice“ pro účely Závodu míru juniorů 2021 

 

U 4 - 05/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Organizační řád sportovního úseku ČSC 

- Příloha 1 

- Aktualizace struktury  

- Nový pracovník SÚ – OSVČ – produkce soutěží a eventů ČSC 

b. Nová investiční výzva NSA – movité investice 

- Celkový přidělený objem pro Český svaz cyklistiky 7.000.000 

- Možnost podávat žádosti od 1.6. do 31.8. 

c. Sportovní centra mládeže  

- 25.5.2021 proběhne koordinační schůzka se zástupci všech SCM ČSC 

- Projednání dílčích aktualizací Koncepce SCM 2020 – 2024 

d. Využití velodromu Třebešín 

- Navázat na jednání se zástupci TJ Kovo ohledně možnosti pronájmu velodromu pro SCM „Čechy“ 

- Projednat možnosti pronájmu na základě požadavků SCM 

e. Valná hromada ČSC 

- Odeslány všechny dokumenty delegátům a kandidátům VH 

- Nutno odeslat COVID protokol, připravit informační cedule, dárkové tašky, volební lístky 

f. Výjimky pro organizaci sportovních akcí 2021 
- Od 24.5.2021 mírné rozvolnění ve vztahu ke sportovním akcím 

- Odeslány informace krajům, pořadatelům, a dalším osobám k usnesení Vlády ČR k mimořádnému opatření MZDR 

(příloha 2) 

- Žádosti o výjimku budou odesílány pouze pro akce, na které se nevztahuje aktuální MO 

g. Soutěže ČSC  
- Na základě výjimek MZDR se rozběhly soutěže ČSC – ČP - silnice, dráha, MTB 

- Zatím bez účasti žákovských kategorií 

- Vzhledem k rozvolnění opatření proti COVID je pravděpodobnost účasti žákovských kategorií a dětí od června  

h. MČR a MSR na silnici 2022  
- Zveřejnění výzvy pro pořadatele do 30.6.2021 

- Zajištění ze strany ČSC : 

• Sbor rozhodčích (odměny + ubytování) 

• Výsledkový servis (přihlášky, startovné, výsledky) 

• Vozový park od ŠKODA AUTO (cca 8 – 10 vozů) 

• Oplůtky v délce 300m 

• Vysílačky Motorola v počtu 45ks 

• Iveco (nákladní vůz pro rozhodčí na cíli) 

• Příspěvek na VIP ve výši 20 000,- Kč 

• Cílová brána (z hliníkových modulů) 
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• Přímý přenos do TV  

• Možnost umístění generálního partnera do názvu šampionátu současně se ŠKODA AUTO. 

- Obdržena nabídka k organizaci MČR a MSR 2022 z Dacom Pharma Kyjov  (příloha 3) 

i. Olympijské parky Tokio 2020 
- Rámcový program stanoven, dětské aktivity zaměřené na bezpečnost a dovednosti 

- Zapůjčeno dopravní hřiště od společnosti ŠKODA Auto; výroba překážek pro dovednostní aktivity; program soutěží 

pro děti, interaktivní program s důrazem na bezpečnost v provozu, 1,5m apod 

- Aktivní spolupráce s SCM a kluby pod SCM  

- Příloha  4 – prezentace ČSC v rámci Olympijských parků vč. rozpočtu 

j. TOKIO 2020 
- Potvrzení kvóty pro MTB – 1 muž + 1 žena 

- Zkrácení long listu 

- Reprezentační dresy – kolekce Tokio – objednávky u KALAS zadány v celkovém objemu 227 tis  

k. Uniformy rozhodčí 

- Odsouhlasení budgetu 200 tis 

- Návrh na spoluúčast od rozhodčích  

l. Žádost o příspěvek na organizaci soutěží 

- Regionem Orlicka -příloha 5 

o Zajištění cílové kamery pro práci rozhodčích, (obsluhuje  Výsledkový servis Jan Vořechovský) 

o Zajištění Ochranné bariéry (plůtky) pro vymezení cílové rovinky 

o Zajištění doprovodných vozidel pro sbor rozhodčích. Pořadatel určitě potřebuje vozidla pro (Jury I., Jury II. 

Jury III. Jury IV.)  

- Okolo jižních Čech – Jan Hájek – příloha 6 

o Žádost o finanční prostředky ve výši 300.000,- 

- ČP MTB XCO Bedřichov  

o Žádost o oplůtky a vysílačky 

m. Žádost BMX Benátky nad Jizerou 

- Vypracovaná žádost na Výzvu NSA Movité věci (příloha 7) 

- Postup dle usnesení prezidia ČSC ve věci podávání žádostí na tuto výzvu 

n. Trenérka/cvičitelka roku 

- Výzva ČOV k nominacím v oblastech: (příloha 8) 

1) Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky 

2) Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy 

3) Objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku 

4) Ocenění za přínos sportu žen 

5) Inovace roku aneb silnější pro život 

o. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 9 

p. Zpráva sportovního ředitele – příloha 10 

U 5 - 05/21   Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC na zahájení právních kroků proti panu Hekele 

za jeho nepravdivá nařčení vůči některým osobám a svazu 
 

U 6 - 05/21 Prezidium pověřuje generálního sekretáře a komisi cyklokrosu k přípravě podkladů pro 

zahájení právních kroků proti panu Hekele 

 

U 7 - 05/21 Prezidium schvaluje návrh na zřízení podpisového vzoru pro novou ekonomickou 

ředitelku ČSC 
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U 8 - 05/21 Prezidium schvaluje žádost o možnost použití loga ZM „Bílé holubice“ pro účely Závodu míru 

juniorů 2021 

 

U 9 - 05/21  Prezidium schvaluje návrh na vyplacení prize money pro Jana Bártu ze závodu Czech Tour 

 

U 10 - 05/21 Prezidium pověřuje více prezidenta pro ekonomiku k vypracování kompletního přehledu 

položek nákladů souvisejících se silniční disciplínou  

 

U11 – 5/21 Prezidium schvaluje návrh více prezidenta pro ekonomiku na podání žádosti na výzvu 

NSA Investice do 10 mil. o Žádost bude podávána na rekonstrukci sprch, ubytovny a 

zázemí v sídle ČSC 

 

U 12 – 05/21 Prezidium schvaluje návrh organizačního řádu sportovního úseku sekretariátu ČSC 

 

U 13 – 05/21 Prezidium schvaluje objem podpory ČSC pro společné MČR a MSR 2022 

 

U14 – 05/21 Prezidium pověřuje generálního sekretáře ke zveřejnění výzvy pro zájemce o pořádání  

společného MČR a MSR 2022 na webových stránkách ČSC s termínem podání nabídek do 

30.6.2021 

 

U15 - 5/21 Prezidium schvaluje koncepci organizace cyklistické části v rámci Olympijských parků 

Tokio 2021 a návrh rozpočtu nákladů na organizaci akce do výše 80 tis 

 

U16 – 5/21 Prezidium schvaluje budget na uniformy rozhodčích v celkové hodnotě 200 tis 

 

U17 – 5/21 Prezidium schvaluje příspěvek pro závod Okolo Orlicka:  

- Ochranné plůtky 

- Auta 3x 

- Službu Cílová kamera nebo příspěvek 20 tis na časomíru 

 

U18 – 5/21 Prezidium schvaluje příspěvek pro závod ČP MTB XCO Bedřichov:  

- Ochranné plůtky 

 

U19 – 5/21 Prezidium neschvaluje finanční příspěvek pro závod Okolo Jižních Čech, ale pořadatel 

může zažádat o materiální podporu 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 25.5. 2021 


