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Z á p i s  č. 1/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 19.1.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 a online na platformě 

Skype 

 

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

online - Šrámek Petr, Pavel Havránek 

Omluveni:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-01/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 15.12.2020 

 

U 2-01/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Rozpočet 2021 

- připraven provizorní rozpočet 2021 ve výši 85% roku 2020 

- zatím není známo, kdy a v jaké výši bude NSA rozdělovat dotace 

- jakmile bude známa přesná výše přidělených finančních prostředků od NSA, bude rozpočet upraven a návrh 

zaslán ke schválení na VV 

Průzkum NSA  

- v minulých dnech byl zveřejněn NSA průzkum popularity jednotlivých sportů a jejich oblíbenosti a 

sledovanosti. Cyklistika se v tomto přehledu umístila poměrně slušně a věřím, že tento průzkum bude mít 

pro ČSC pozitivní přínos ve zvýšení svazového rozpočtu 

- Průzkum některé svazy napadly. Já spoléhám na to, že rozpočet nebude v žádném případě krácen.  

V příloze naleznete materiály k tomuto průzkumu 

MČR cyklokros 

- poděkování P. Baloghovi, Agentuře cyklistika a Komisi cyklokrosu za bezchybnou organizaci mistrovství ČR v 

cyklokrosu v těchto velmi obtížných „covidových“ podmínkách  

       Rozhodčí 

- svolána pracovní schůzka na čtvrtek 28.1. předsedů Komisí a 2-3 zástupců rozhodčích z každé 

disciplíny/komise  

Další body zprávy prezidenta ČSC 

- dopingový nález E. Hekele  

- schůzka se zástupci společnosti ŠKODA ohledně smlouvy 2021 - 2024  

- volební kongres UEC 

- ŠKODA eCUP 2021 

- výběrové řízení čipová časomíra vč. doprovodných služeb 

 

U 3-01/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- provizorní rozpočet 2021 

o příjmy 85%, schodek 2,9 mil, rezerva 4 mil, příjmy 78,8 mil, výdaje 81,7 mil 

o rozpočet disciplín a SCM 70% roku 2020 

- Informace ke zpracování žádosti na dotace 2021 

o dotace na reprezentaci, talent a činnost svazu 
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o konzultace se zástupcem NSA k dotazům ve věci vypracování žádosti o dotaci 2021 

- návrh na schválení Směrnice o evidenci majetku pořízeného po 1.1.2021 

- výzva HMP na vrácení 107.400 Kč za nesprávně vynaložené finanční prostředky vybranými podpořenými 

kluby v grantu 

- výběrové řízení na čipovou časomíru a související služby 

- návrh na schválení vyplacení prize money za SP cyklokros a ME na dráze Plovdiv 

- započala inventarizace 2021 

- konečný přehled čerpání dílčích rozpočtů a krajských svazů za rok 2020 

 

U 4 - 01/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Dotační výzva 2021 Podpora sportovních svazů 

- vypracovány podklady pro žádost o dotaci – Dotazník ( příloha 1) 

- doplněn Rejstřík sportu o registrované TJ/SK, trenéry v návaznosti na vydané licence 2018 - 2020 

- hodnotící kritéria NSA – 50% váha – členská základna, SCM – počty, koncepce, trenéři, rozhodčí, TJ/SK 

- 50%  Váha – výsledky veřejného průzkumu NSA popularity sportu – hodnoceno 105 sportů -  

o sport s pohledu divácké atraktivity – cyklistika 9.,  

o sport z pohledu sportovních aktivit – cyklistika 3. 

o sport z pohledu finanční náročnosti – 4. finančně nejnáročnější skupina 

b. Členská základna 

- řešení evidovaného členství ČSC  

- vytvoření bonusového motivačního systému pro „cyklistika pro všechny“ – např. systém pojištění, slev na pořízení 

„zboží“, slev na startovném, delší platnost členství např. 3 roky 

- aktualizace členského průkazu v podobě UCI licence pouze PDF verze (bez tisku kartičky) zdarma 

c. Rozhodčí – koncepce, odměny 

- dne 28.1.2021 proběhne schůzka napříč disciplínami ČSC 

- budou projednány návrhy na koncepční změny ve školení rozhodčích, kategorizaci, odměnách,  

- uniformy ČSC 

- úpravy Směrnic v jednotlivých disciplínách dle návrhů Komisí disciplín 

d. SCM  

- schůzka se zástupci SCM všech úrovní plánována na 4.2.2021 

- hodnocení SCM za rok 2020 

- návrhy na doplnění 

- aktualizace kritérií zařazování do SCM 

e. UEC kongres 2021 Odenze (DEN) 

- proběhne prezenčně 7.3.2021 

- nominace kandidátů ČSC do 5.2.2021 

f. závody ke schválení do zápisu UCI kalendáře 2021 
MČR Enduro, MČR E-bike END – 2.5.2021, Sušice 

MČR MTB DHI – 19.-20.6.2021, Špindlerův Mlýn 

Změna termínu ČP MTB v Hlinsku – kolize termínu s ME MTB XCO, TBC 

Změna termínu MČR DRA v Motole, 8.2.2021 

g. Registrace MTB XC a XCM kontinentálních týmů - jmenovitý seznam 

• CANYON NORTHWAVE MTB TEAM - XCM 

• CESKA SPORITELNA - ACCOLADE CYCLING TEAM - XCM 

• CYKLOSTAR TREK PIRELLI - XC 

• EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN - XC 

• GAPP SYSTEM - KOLOFIX MTB RACING TEAM - XC 

• HEAD PRO TEAM OPAVA - XC 

• ROUVY SPECIALIZED – XC 
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h. Výběrové řízení na čipovou časomíru včetně doplňkových služeb 
- technická specifikace, zadávací dokumentace, návrh smlouvy 

i. Návrh smlouvy na servisní práce IT webových stránek ČSC 
- viz příloha 2 

j. LOH Tokio 2020(1) 
- otevřen znovu akreditační systém 

- aktualizace dat z roku 2020 

- nutnost aktualizace nominačních kritérií 

- Nominační kritéria MTB – příloha 7 

k. ČP mládeže na silnici 2021 
-  Rozpis soutěže – viz příloha 3 

l. Kriterijní liga  

- Připraven celoroční rozpis, který je nyní připomínkován silniční komisí a komisí mládeže. 

- Silniční komise ve spolupráci s komisí mládeže usilovně hledá promotéra soutěže a generálního partnera. Většinu 

jednání vede Jiří Kaňkovský za komisi mládeže.  

- Aktuálně probíhají jednání s panem Kratinou o možnosti vstupu do kritérijní ligy společnosti MAXBIKE. 

- Dále by Kritérijní liga měla být podpořena jednotlivými krajskými svazy. 

m. Koruna krále cyklistiky 

- proběhla anketa na sociálních sítích ČSC 

- 5 návrhů studentů umělecko-průmyslových škol 

- vítězný návrh oslovil více než 90% hlasujících 

- vítězný návrh – příloha 4 

n. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 5 

o. Zpráva sportovního ředitele a koordinátora soutěží – příloha 6 

U 5 - 01/21   Prezidium schvaluje provizorní rozpočet 2021 
 

U 6 - 01/21 Prezidium bere na vědomí informace ke zpracování žádosti o dotaci dle výzvy NSA 

podpora sportovních svazů 2021 

 

U 7 - 01/21 Prezidium schvaluje Směrnici o evidenci majetku 

 

U 8 - 01/21 Prezidium bere na vědomí výzvu k vrácení části dotace HMP program I ve výši 107.400 a 

pověřuje ekonomickou ředitelku k vypořádání vrácení finančních prostředků od 

jednotlivých TJ/SK 

 

U 9 - 01/21  Prezidium schvaluje návrh na vyplacení prize money dle specifikace  

 

U 10 - 01/21 Prezidium bere na vědomí návrh na řešení evidovaného členství a pověřuje člena 

prezidia ČSC Davida Průšu a GS J. Krakovičovou k přípravě postupu a bonusového 

systému pro nové evidované členy 

 

U 11 – 01/21 Prezidium schvaluje kandidaturu prezidenta Petra Marka do VV UEC a Jaroslavu 

Krakovičovou jako kandidáta pro sbor delegátů UEC na kongresu UCI 

 

U12 – 01/21  Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI následujících závodů: 

 MČR Enduro, MČR E-bike END – 2.5.2021, Sušice 
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MČR MTB DHI – 19.-20.6.2021, Špindlerův Mlýn 

Změna termínu ČP MTB v Hlinsku – kolize termínu s ME MTB XCO, TBC 

Změna termínu MČR DRA v Motole, 8.2.2021 

 

U13 – 01/21 Prezidium schvaluje návrh smlouvy na servisní práce IT webových stránek ČSC 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 19.1. 2021 


