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Z á p i s  č. 1/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 11.1.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, Petr Šrámek, Josef Dlohoš, Luděk Telecký, Petr Balogh, Pavel 

Havránek 

On-line:  David Průša 

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-01/22 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 8.11.2021 

 

U 2-01/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Zasedání Výkonného výboru ČSC 

- Dne 7.12.2021 se uskutečnilo zasedání VV ČSC, mimo jiné: 

- Schválen provizorní rozpočet pro rok 2022 

- Schválena aktualizace Koncepce SCM ČSC 2020-2024 

- Poděkování sportovnímu úseku za přípravu podkladů a materiálů pro VV 

Investice  

- Podařilo zrealizovat drtivou většinu žádostí o  investice, na které jsme dostali prostředky od NSA, i 

když s ohledem na pozdní přidělení investičních prostředků, nebylo možné zrealizovat např. nákup 

čipů.  

- Poděkování ekonomickému úseku za dobře zvládnutá veškerá výběrová řízení, zpracování žádostí až 

po obdržení investičních prostředků 

Rozpočet  

- Provizorní rozpočet koncipován na 90% roku 2021 

- Není jisté zda NSA bude mít alokovány prostředky ze státního rozpočtu v dostatečné výši 

- Předpoklad je větší schodek než 10% 

- Více ve zprávě pana Svobody 

Světový pohár v cyklokrosu Tábor  

- Světový pohár v cyklokrosu se uskuteční ve dnech 13.-14.11. v Táboře. Po dohodě s pořadatelem 

budou rozeslány pozvánka a vstupenka všem členům VV, Prezídia a Revizní komise. 

Reprezentační dresy  

- Protože je nejasný výklad o umístění reklam na reprezentačních dresech, stále řešíme s UCI výklad 

pravidel. 

On-line závody  Visegradská 4 se pojede i virtuálně  

- Seriál virtuálních cyklistických závodů na platformě ROUVY, který si v roce 2021 odbyl premiéru, 

významně povýšil. Nový ročník, který odstartuje 11. ledna 2022, se letos poprvé pojede jako 

Visegrad 4eCUP. Půjde o historicky první evropský cyklistický pohár v e-sportu. 

- Český svaz cyklistiky už vytvořil k seriálu Visegrad 4eCUP a ŠKODA e-MČR speciální microsite 

(www.czechcyclingfederation.com/events/visegrad-4-ecup-skoda-emcr-2022/), kde jsou všechny 

důležité informace, podmínky účasti a také registrace. 

Různé 

- uzavřena nová smlouva s reprezentačním trenérem p. Konečným do OH v Paříži. Smlouvu lze 

samozřejmě vzájemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

http://www.czechcyclingfederation.com/events/visegrad-4-ecup-skoda-emcr-2022/
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- Odložené hodnocení spolupráce se Škodou auto se uskutečnilo 22.12. a celková spolupráce byla ze 

strany Škoda Auto hodnocena jako velmi dobrá a budeme ve spolupráci pokračovat.  

- Na společnost Sazka byl odeslán návrh Licenční smlouvy na pronájem ochranné známky na Závod 

míru.  

- Byl projednán a schválen materiál pro Sportovní centra mládeže. 

- Uskutečnila se telekonference s paní  Bartoňovou z NSA ohledně nové koncepce zařazení 

hendikepovaných do ČSC 

- Jednotlivé komise disciplín resp. reprezentační trenéři dodali nominační kritéria pro rok 2022 na 

vrcholné akce ME, MS 2022 

- Očkování sportovců a členů RT – zavedení nových pravidel  

o Neočkovaní členové reprezentačního týmu budou na vlastní náklady absolvovat 

veškeré testy nutné při účasti na reprezentační akci 

o V případě onemocnění neočkované osoby a nutném prodloužení jejího pobytu v dané 

destinaci včetně karantény ostatních členů reprezentačního týmu, budou více náklady 

spojené s prodloužením pobytu požadovány po této osobě 

- Nová Směrnice o užívání partnerských vozidel ŠKODA 

- Kongres UEC 2023 – v gesci ČSC 

o Sportovní úsek zjistí všechny podrobnosti a pokyny pro organizátory, udělá rešerši 

hotelů, kongresových sálů atd. 

- Výročí 140 let České Jednoty Velocipedistů  

o Dopracování encyklopedie 

- Licenční smlouva na udělení licence k užívání „Závod Míru“ a „Holubice“ – dodal D. Průša 

o P. Svoboda zajistí registraci pro EU 

 

U 3-01/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody (viz 

příloha 2): 

Investice 2021 

- Dokončeny v 12/2021 

- Vráceno 3,2 mil z důvodu nemožnosti dodání investičního majetku (např. čipy) 

Provizorní rozpočet 2022 

- Doplnění rozpočtu – investice – vlastní zdroje - 750 tis  

- Navýšení schodku rozpočtu na 1,293 mil 

- Cash flow – velmi napnuté 

o V období leden – duben – mandatorní výdaje 5,13 mil , následné měsíce již není finanční  rezerva 

Dotace NSA 2021 

- Vše vyúčtováno bez vratky 

- Připraveny výsledovky 

 

U 4 - 01/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. NSA rozeslala podklady k výzvě Podpora sportovních organizací svazového charakteru 

- Není určena finanční alokace ani termín uzávěrky žádostí vzhledem k rozpočtovému provizoriu 
- Oproti roku 2021 obsahuje Výzva nespočet dotazníků a tabulek pro vyplnění ze svazů 
- Sekretariát ČSC zpracovává tyto podklady, které budou následně přílohou žádosti o dotace na 2022 
- Znění výzvy – příloha 1 

b. Král cyklistiky 2021 

- Přípravy na slavnostní večer jsou v plném proudu 
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- Slavnostní vyhlášení Krále cyklistiky za rok 2021 proběhne ve čtvrtek 3.2.2022 v živém přenosu na ČT Sport od 20:15 
- ČSC dle smlouvy bude zajišťovat a hradit náklady spojené s televizním vysíláním 
- Účast v hledišti může být opět zásadně ovlivněna opatřeními C19 
- Síň slávy – návrhy k nominaci a její schválení 

o Kandidáti – Kalaš, Klasa, Červínek, Penc 
- Junior a Juniorka roku – návrhy k nominaci a její schválení 

o Radovan Štec a Gabriela Bártová 
- Tabulka medailistů a vyhlášených sportovců za disciplíny – příloha 2 

c. Koncepce SCM ČSC 2020-2024 

- Vypracována aktualizace Koncepce SCM 
- Koncepce prezentována na schůzce zástupců SCM a VSCM dne 1.12.2021 
- Koncepce schválena VV ČSC dne 7.12.2021 
- Koncepce SMC ČSC 2020-2024 – aktualizace – Příloha 3 

d. Směrnice k užívání partnerských vozidel ŠKODA AUTO 
- Na základě stížností ze ŠA bude upraveno směrnicí užívání osobních partnerských vozidel ŠKODA Auto 
- Zavedení pravidelných kontrol s fyzickou obhlídkou v sídle ČSC 
- Pokyny pro uživatele vozidel 
- Směrnice _ příloha 4  

e. Elektromobilita ŠKODA Auto 

- Dne 19.11.2021 vyšel pokyn ŠKODY Auto ohledně povinné elektromobility v rámci partnerské flotily 

- Od této doby budou partnerům přidělována pouze vozidla Eniaq IV 

f. ŠKODA eCup 2022 V4 

- Je potvrzena realizace virtuálních závodů na mezinárodní úrovni – V4 eCUP 2022 v rámci kterého se pojedou 4 

závody 

- První závod 11.1.2022 od 18:00 

- Nad rámec se 22.3. pojede ŠKODA eMČR 2022 

- Veškeré informace naleznete na LP: https://www.czechcyclingfederation.com/events/visegrad-4-ecup-skoda-

emcr-2022/  

g. Nominační kritéria jednotlivých disciplín ČSC 2022 

- Všechny komise disciplín dodaly v termínu nominační kritéria na MS, ME, SP 2022 
- Kritéria budou po schválení prezidiem umístěna na web ČSC 
- Přílohy 6 – 15 

h. Rezortní sportovní centrum MŠMT Victoria + Olymp  

- V prosinci proběhlo výroční hodnocení RSC Victoria a Olympu 
- Pro rok 2022 zařazeny – Tereza Neumanová, Tereza Tvarůžková, Karolína Bedrníková 

i. Promotér ČP silnice 

- V prosinci proběhla schůzka zástupců silniční komise a sekretariátu ČSC ke koncepci promotéra Českého poháru 
na silnici 

- Byly definovány základní práva a povinnosti promotéra a ČSC 
- Předpoklad uzavření smlouvy s promotérem – červen 2022 
- Smluvní spolupráce s promotérem ČP silnice od 2023 

j. Významné sportovní akce 2022 

- NSA vyzvala jednotlivé svazy k vyplnění online dotazníku k předpokládaným konáním významných 
mezinárodních sportovních akcí 2022 

- Sportovní úsek ČSC vypracoval ve spolupráci s jednotlivými pořadateli VSA přehled akcí včetně termínů, 
mezinárodní úrovně, předpokládaným rozpočtem a následně odeslal ve formě vyplněného online dotazníku na 
NSA 

k. Disciplinární komise - Neoprávněné držení dresu Mistra ČR v kategorii amatérů 

- Rozhodnutí Disciplinární komise – viz příloha 16 – Zpráva sportovního ředitele 

l. Kalendář 2022 

- 1.12.2021 proběhl kalendářní kongres 
- Byly odstraněny všechny termínové kolize v MČR  
- Kalendář 2022 zveřejněn na webu ČSC 

m. MČR a MSR silnice 2022 

https://www.czechcyclingfederation.com/events/visegrad-4-ecup-skoda-emcr-2022/
https://www.czechcyclingfederation.com/events/visegrad-4-ecup-skoda-emcr-2022/
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- Podepsána smlouva s pořadatelem Agentura cyklistika 

- Propozice – viz zpráva sportovního ředitele – příloha 16  

n. Schválení návrhu na rozšíření složení komise dráhy 

- Doplněn Vladimír Lazar 

o. Schválení zápisu do kalendáře UCI 

a. MČR v Cyklokrosu 14.1.2023 v Mladé Boleslavi 
b. MČR BMX Racing 2022 proběhne 18.-19.6.2022 
c. TOI TOI Cup 28.9.2022 
d. TOI TOI Cup 1.10.2022 
e. TOI TOI Cup 8.10.2022 
f. TOI TOI Cup 28.10.2022 
g. TOI TOI Cup 17.11.2022 
h. TOI TOI Cup 3.12.2022 
i. TOI TOI Cup 10.12.2022 

- Lokality budou oznámeny v únoru 2022 

p. Nominace MS v cyklokrosu 2022  

- Ke schválení – příloha 17 

q. Návrhy smluv na komerční využití v rámci závodů UCI a ČSC 

- ČSC si bude vyhrazovat práva pro komerční využití partnerů a ČSC v rámci pořádaných soutěží v kalendáři ČSC a 
zapsaných soutěží v kalendáři UCI  

- Návrhy smluv s jednotlivými promotéry ČP a závodů UCI – viz přílohy 18 – 24 

r. Schválení vyplacení odměny UCI – 3.místo ME XCM Martin Stošek 
s. Personální změny – údržba ČSC 

- K 31.12.2021 ukončil smluvní spolupráci pan Jaroslav Lupínek 
- Od 1.1.2022 nastoupil nový pracovník Luděk Švestka 

t. Zpráva ředitele marketingu a komunikace – příloha 25 

u. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 26 

v. Zpráva sportovního ředitele – příloha 16 

w. Zpráva koordinátora soutěží a eventů ČSC – příloha 27 

U 5 - 01/22   Prezidium schvaluje úpravu podmínek účasti na reprezentační akci neočkovaných členů 

reprezentačního týmu  

U6 - 01/22 Prezidium schvaluje Směrnici o užívání partnerských vozidel ŠKODA 

U7 – 01/22 Prezidium schvaluje úpravu provizorního rozpočtu 2022 dle návrhu ekonomického vice 

prezidenta ČSC. Nedílnou součástí zápisu je příloha Provizorní rozpočet 2022 

U8 – 01/22 Prezidium schvaluje nominační kritéria jednotlivých disciplín ČSC platných pro rok 2022 

U9 – 01/22 Prezidium schvaluje návrh na rozšíření komise dráhové cyklistiky o člena Vladimíra Lazara  

U10 – 01/22 Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI dle zprávy GS  

U11 – 01/22 Prezidium schvaluje nominaci na MS v cyklokrosu 2022 

U 12 - 01/22 Prezidium schvaluje vyplacení prize money pro Martina Stočka z MS MTB XCM 2020 

U 13 - 01/22 Prezidium schvaluje příští termín jednání prezidia ČSC na 8.2.2022 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 11.1. 2022 
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