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Z á p i s č. 6/2021 

z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 23.6.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 
 
Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, Luděk Telecký, Petr Balogh, David Průša 
Omluveni: Pavel Havránek, Petr Šrámek, Jaroslava Krakovičová  
Zápis: Alena Pavelková 
 
Zpráva prezidenta  
 
Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení.  
 
U 1-06/21 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 25.5.2021  
 
U2-06/21 Uzavření případu Hekele - p. Průša připravil výzvu k omluvě za poškození dobrého jména 
Českého svazu cyklistiky, která bude zaslána panu Hekelemu 
 
U 3-06/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka   
Valná hromada ČSC  
- VH proběhla bez problémů, nenaplněna Rozhodčí komise, bude kooptována, v případě sporu 
OH Tokio  
- Příprava sportovců ve finální fázi  

- Nominace hotova 

Olympijské parky Tokio 2020 – účast SCM ČSC, které zajistí dobrovolníky pro asistenci v cyklistické zón 

Volby do ČOV  
- dne 29.6.2021 proběhne volební plénum ČOV, které bude volit předsedu, VV a další orgány ČOV 

Mediální kampaň ŠKODA  
- Kampaň připravena, vypracoval pan Kramer, ŠKODA se k ní vyjádř 

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 - splněno  
Využití velodromu na Třebešíně – navázat na jednání se zástupci TJ Kovo ohledně možnosti pronájmu 
velodromu pro SCM „Čechy“ – úkol trvá 

Výběrové řízení na CK, zajišťující výjezdy reprezentace – úkol trvá 

Využití loga „Bílá holubice“ pro ZMJ – schváleno 
Nový partner ČSC – Česká mincovna, splněno  
 
U 4-06/21 Prezídium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody   
 
Založení datové schránky ČSC – úkol trvá  
Investice do 10 mil – výzva NSA, bude použita na rekonstrukci sprch, ubytovny a zázemí v sídle ČSC  
Investice na věci movité – alokace pro ČSC 7 mil, ( 6,5 mil,? ) možnost podávat žádosti od 1.6. do 31.8., 
investice  bude použita na: 

- software pro evidenci členů 
- čtyřkolka pro BMX 
- pódium pro předávání cen se startovací rampou 
- čipy pro silniční závody 
- velkoplošná obrazovka 
- 3x startovací bloky pro dráhu 
- časomíra pro dráhu  
- pumptrack 

Návrh na schválení úpravy rozpočtu disciplín Silnice – navýšení o 750 tis, Cyklokros – navýšení o 100 tis 

U 5-06/21 Prezídium schvaluje rozdělení  investice na věci movité, ve výši 7 mil   
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U 6-06/2021 Prezídium schvaluje vypuštění z částky 800.000,- ( náklady na TV MR 2022 ), z minulého 
zápisu z Prezídia ( Zápis č.5/2021 )  
 
U 7-06/2021 Prezídium schvaluje navýšení rozpočtů disciplín silnice o 750 tis a cyklokros o 100 tis 
 
U 8-06/21 Prezídium bere na vědomí Zprávu generálního sekretáře 
Paní Krakovičová byla omluvena z dnešního jednání, svou zprávu, včetně příloh k některým bodům 
poslala předem všem členům prezídia, zpráva obsahuje informace: 

- Valná hromada ČSC, výsledky voleb 
- Volba členů Prezídia ČSC po VH ČSC 
- Jmenování předsedů komisí 
- OH Tokio 2021, finální nominace, logistika výpravy 
- Investiční výzva NSA 
- Členství v Českém paralympijském výboru 
- NSA výzva na předkládání koncepcí para sportu 
- Úprava webových stránek ČSC – nový plugin 
- Schválení změn v kalendáři UCI 
- Nominace reprezentace na vrcholné soutěže UCI 
- Volnočasové oblečení 4F 
- Internetové připojení a služby, nový dodavatel PRANET, s.r.o. 
- Zpráva sportovního koordinátora  
- Zpráva sportovního ředitele 

 
 
U 9-06/21 Prezídium schvaluje předsedy disciplínových komisí: David Průša – BMX, Petr Balogh – 
cyklokros, Josef Dlohoš – MTB, Michal Mráček – dráha, Luděk Telecký – silnice, Pavel Petrovský – 
sálová cyklistika, para cyklistika bude obsazena po PH Tokio 
 
U 10-06/21 Prezídium pověřuje paní Jaroslavu Krakovičovou vypracováním koncepce pro začlenění 
handicapovaných cyklistů do ČSC 
 
U 11-06/21 Prezídium schvaluje doplnění nominačních kritérií na vrcholné soutěže UCI o možnost 
nominovat závodníka reprezentačním trenérem také dle aktuální výkonnosti závodníka na 
mezinárodní úrovni  
 
Různé 
 
Pan Svoboda: předkládá ke schválení směrnice: 
 

1) Ekonomická směrnice č.01/2021, s účinností od 23.6.2021 Jízdné a stravné pro zaměstnance 

ČSC na rok 2021 

2) Ekonomická směrnice č.02/2021, s účinností od 23.6.2021 Stravné (diety) pro zaměstnance 
ČSC na rok 2021  

 
3) Ekonomická směrnice č.03/2021, s účinností od 23.6.2021 Příspěvek na dopravu a  pro členy 

ČSC na rok 2021  

  

U 12-6/21  Prezídium schvaluje ekonomické směrnice č.01/2021, č.02/2021, č.03/2021 

Pan Svoboda: informuje o vysílání cyklistiky v ČT, na webu zveřejněn program na tři měsíce, požaduje 
přesměrování televizního vysílání ( proklik ) přímo na hlavní stránku webu 
 
U 13-6/21 Prezídium schvaluje přesměrování ( proklik ) TV vysílání na hlavní stránku webových 
stránek 
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Pan Průša: navrhuje úpravu Statutu reprezentanta, doplnění o bod:….závodník ( reprezentant ) nesmí 
závodit v jiné disciplíně, než ve které reprezentuje, 2 měsíce před ME a MS, z důvodu možnosti zranění. 
 
U 14-6/21 Prezídium schvaluje změnu Statutu reprezentanta 
 
 
Pan Marek: termín příštího zasedání Prezídia ČSC stanovuje na září 2021. 
Děkuje a končí dnešní jednání.  
 
Seznam Usnesení: 
U 1-06/21 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 25.5.2021  
U2-06/21 Uzavření případu Hekele - p. Průša připravil výzvu k omluvě za poškození dobrého jména 
Českého svazu cyklistiky, která bude zaslána panu Hekelemu 
U 3-06/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka   
U 4-06/21 Prezídium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody   
U 5-06/21 Prezídium schvaluje rozdělení  investice na věci movité, ve výši 7 mil   
U 6-06/2021 Prezídium schvaluje vypuštění z částky 800.000,- ( náklady na TV MR 2022 ), z minulého 
zápisu z Prezídia ( Zápis č.5/2021 )  
U 7-06/2021 Prezídium schvaluje navýšení rozpočtů disciplín silnice o 750 tis a cyklokros o 100 tis 
U 8-06/21 Prezídium bere na vědomí Zprávu generálního sekretáře 
U 9-06/21 Prezídium schvaluje předsedy disciplínových komisí: David Průša – BMX, Petr Balogh – 
cyklokros, Josef Dlohoš – MTB, Michal Mráček – dráha, Luděk Telecký – silnice, Pavel Petrovský – 
sálová cyklistika, para cyklistika bude obsazena po PH Tokio 
U 10-06/21 Prezídium pověřuje paní Jaroslavu Krakovičovou vypracováním koncepce pro začlenění 
handicapovaných cyklistů do ČSC 
U 11-06/21 Prezídium schvaluje doplnění nominačních kritérií na vrcholné soutěže UCI o možnost 
nominovat závodníka reprezentačním trenérem také dle aktuální výkonnosti závodníka na 
mezinárodní úrovni  
U 12-6/21  Prezídium schvaluje ekonomické směrnice č.01/2021, č.02/2021, č.03/2021 

U 13-6/21 Prezídium schvaluje přesměrování TV vysílání ( proklik ) na hlavní stránku webových 
stránek 
U 14-6/21 Prezídium schvaluje změnu Statutu reprezentanta 
 
 
Zapsala: Alena Pavelková  
V Praze, dne 23.6.2021 


