
 

 
 

1 

Z á p i s  č. 1/2021 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 16.2.2021 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 a online na platformě 

Skype 

 

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

online - Šrámek Petr, Pavel Havránek 

Omluveni:  Petr Kováč 

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-02/21 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 19.1.2021 

 

U 2-02/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Schůzka se zástupci UEC 

- dne 27.1.2021 se uskutečnila schůzka se zástupci UEC a ČSC 

- probrána spolupráce za rok 2020, plány pro rok 2021, kongres UEC  

- projednány kandidatury za CZE do řídících orgánů UEC a sboru volitelů za UEC do UCI 

- kandidatury – prezident Petr Marek – komise MTB, generální sekretář Jarka Krakovičová – sbor volitelů na 

kongresu UCI 

       NSA  

- v současné době panuje poměrně nepřehledná situace 

- bohužel stále nemáme potvrzeno, jakou výši dotace bychom měli obdržet 

- prezident ČSC požádal novou místopředsedkyni paní Kabourkovou o schůzku  

MČR na dráze 

- v Motolské hale se v termínu 8.-10.2. uskutečnilo MČR na dráze 

- velké poděkování GS ČSC za vyřízení výjimky od hygieny a NSA pro uspořádání závodů a také TJ Dukla a ASC 

Dukla Praha za perfektní organizaci závodu včetně epidemiologických opatření 

- závody proběhly bez komplikací a problémů.  

       Komunikace a marketing ČSC 

- po několika jednáních bude od 1.3.2021 uzavřena smlouva s panem Michalem Kramerem, který bude 

zastávat funkci manažera pro komunikaci a marketing, bude mít v gesci reklamní plnění pro partnery, 

akvizici nových partnerů a další související služby  

Další body zprávy prezidenta ČSC 

- Rozhodčí – schůzka týkající se koncepce, aktualizace směrnic 

- Král cyklistiky 2020 

- Nové logo ČSC 

- ŠKODA eCUP 2021 

- Žádosti o výjimky na závody 

- Nová ekonomická ředitelka 

- Smlouva na reprezentační dresy 

- Zvýšení členské základny  

- Kongres UEC Dánsko bude on-line a zároveň jsme souhlasili s posunutím termínu pro konání konference 

UEC v Praze na rok 2023 

- Výběrová řízení 

- Odvolání p. Hekeleho  
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- Oslovení pořadatelů společného ČR a SR mistrovského závody na silnici 

 

U 3-02/21 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- průběžné čerpání dílčích provizorních rozpočtů disciplín a SCM 

- informace o rozeslání návrhů smluv na VSCM 

- informace k podání vyúčtování dotací za rok 2020 na MŠMT 

o podáno vyúčtování všech dotací z MŠMT 

o k 15.2.2020 potvrzeno schválení vyúčtování REPREZENTACE, ostatní prochází kontrolou 

poskytovatelem dotace 

- prodej pohledávky za dlužníkem TTV Sport Group s.r.o. formou veřejné soutěže 

- žádost ASC Dukla o potvrzení zabezpečení reprezentačních výjezdů z ČSC 

- návrh na schválení vyplacení prize money za MTB 

 

U 4 - 02/21 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Tréninky amatérů – reprezentace+VSCM 

- kontaktována NSA s dotazem na možnosti tréninkové přípravy mládeže neprofesionálů (reprezentace + SCM) 

- řešení dodatkem smlouvy s reprezentantem nebo členem SCM s vykázanou odměnou  

- v první vlně bychom řešili u vrcholových SCM (Brno, Plzeň, Praha, Prostějov) 

b. Rozhodčí – koordinační schůzka napříč disciplínami 

- shrnutí aktuálního stavu rozhodčích v jednotlivých disciplínách 

- aktualizace v koncepci vzdělávání rozhodčích, kvalifikačních tříd, doby platnosti a systému proškolení 

- návrh na aktualizace směrnic odměn 

- potřeba inovace uniforem rozhodčích 

- do 14.2. – dodat přehled stávajících uniforem s potřebou obnovy (počty osob, počty jednotlivých částí uniforem) 

- do 28.2. – dodat aktualizace směrnic o odměňování, systému školení a koncepce jednotlivých úrovní rozhodčích 

- zápis ze schůzky – viz příloha 1 

- návrh ke schválení :  

o Návrh Směrnice – odměňování rozhodčích CYKLOKROS – příloha 2 

o Kvalifikační třídy a systém vzdělávání rozhodčích ČSC cyklokros_R2 – příloha 3 

o Sportovně technické směrnice  - Sálová cyklistika KRASOJÍZDA – příloha 4 

o Návrh Směrnice odměn rozhodčích SILNICE – příloha 5 

c. Sportovní centra mládeže  

- dne 4.2. měla proběhnout schůzka se zástupci SCM všech kategorií, vzhledem k vysokému počtu osob bylo schůzka 

odvolána 

- projednány některé návrhy změn se zástupci SCM individuálně 

- návrh na aktualizaci Koncepce SCM - podpora sportovce v rámci systému KSC a olympijským SVS (MTB, BMX) nebo 

neolympijským (cyklokros); povolení věkové kategorie U23 do počtu 3 sportovců/SCM max na 2 roky; zavedení 

kritérií na zařazení do KSC; splnění / nesplnění hodnotících kritérií – penalizace i u KSC 

d. Král cyklistiky  

- ukončena spolupráce s panem Hájkem 

- termín KC 2020 – 18.3.2021 

- organizaci přebírá ČSC a zabezpečuje Michal Kramer a Jarka Krakovičová a sportovní úsek CSC 

- spuštěno hlasování ankety Král cyklistiky 2020; ukončení hlasování dne 19.2.2021 

e. UEC kongres 2021  

- schůzka s Enriqem Della Casa ohledně kandidatur za CZE v hotelu Don Giovanni 

- kongres proběhne virtuálně 6.3.2021 od 10:00 do 13:00 na stejné platformě jako UCI kongres 

- podány kandidatury za CZE – J.Krakovičová – delegát kongresu UCI; Petr Marek – člen VV UEC a UCI a komise MTB 

UEC 
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- test online platformy 4.3.2021 ve 13:00 

f. Výjimky pro organizaci sportovních akcí 2021 
- projednáno s NSA  

- týká se akcí s mezinárodním dosahem, dále kvalifikačních akcí na SP, ME, MS 

- pouze kategorie Junior, U23 a Elite 

- svaz bude žádat výjimku na: 

o mezinárodní závody 

o České poháry a MČR, které jsou zároveň kvalifikačním závodem 

- na ostatní akce si musí pořadatel žádat sám 

g. MČR na dráze 2020 
- proběhlo v Motole 8.-10.2.2021 na základě výjimky MZ 

- výborná organizace od TJ Dukla a ASC Dukla 

- zabezpečení všech epidemiologických podmínek dle výjimky 

h. ŠKODA eCUP 2021 
- 11.2.2021 proběhl první závod seriálu  

- přihlášeno 540 závodníků, dojelo 370 

- prezentace partnerů včetně reklamních spotů ŠKODA AUTO, banerů, rol lupů ve studiu 

- sledovanost 1850 shlédnutí 

i. ČSC data 
- úpravy stávajícího systému nutné pro evidenci smluv, hostování, trenérských licencí  

- příloha 6 

j. TOKIO 2020 
- zveřejněn tzv. Playbook – systém opatření před a při účasti na OH – viz příloha 7a, 7b 

- probíhají registrace do Long listu do 22.3.2021 

- nový systém online registrace od ČOV 

- plán vakcinace pro sportovce a realizační tým  

k. Smlouva ČSC + SZC – Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice 
- viz příloha 8 

l. Nové logo CŠC 
- nové logo navrženo Jiřím Karáskem 

- bude oficiálně zveřejněno při přenosu Krále cyklistiky 2020 

m. závody ke schválení do zápisu UCI kalendáře 2021 
- Horská kola Stupno – Břasy C3, 8.82021 

- Bike víkend MTB 2021 Pec pod Sněžkou C2, 30.5.2021 

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

n. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 9 

o. Zpráva sportovního ředitele a koordinátora soutěží – příloha 10 

p. Zpráva asistentky SÚ – příloha 11Dotační výzva 2021 Podpora sportovních svazů 

U 5 - 02/21   Prezidium schvaluje směrnice pro odměňování rozhodčích pro disciplíny cyklokros, 

silnice, sálová cyklistika 
 

U 6 - 02/21 Prezidium pověřuje Davida Průšu k přípravě podkladů a smluvní dokumentace k 

postoupení pohledávky TTV Sport Group s.r.o. 

 

U 7 - 02/21 Prezidium schvaluje návrh úprav databáze ČSC data včetně cenové nabídky na služby 

 

U 8 - 02/21 Prezidium schvaluje smlouvu mezi ČSC a SZC o pořádání Mistrovství ČR a SR v silniční 

cyklistice 
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U 9 - 02/21  Prezidium schvaluje na vyplacení prize money dle specifikace  

 

U 10 - 02/21 Prezidium schvaluje návrh nového loga CŠC 

 

U 11 – 02/21 Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI následujících závodů: 
- Horská kola Stupno – Břasy C3, 8.82021 

- Bike víkend MTB 2021 Pec pod Sněžkou C2, 30.5.2021 

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

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 16.2. 2021 


