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Z á p i s  č. 4/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 3.5.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

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

Havránek - KK 

On-line:  Petr Šrámek 

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-04/22 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 29.3.2022 

 

U 2-04/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Žádosti na NSA  

- Byly podány všechny žádosti na dotace pro ČSC, reprezentace, talent a sportovní centra a také žádosti 

na VSA v termínu a podle požadavků NSA 

- Zároveň již byly odeslány doplňky a opravy, které požadovalo NSA. Bohužel i přes urgence zatím stále 

nemáme zprávu o tom, kdy a kolik financí bychom měli v letošním roce dostat. Informace o naší 

současné finanční situaci má p. Svoboda. 

Soustředění a soutěže 

- I přes nepříznivou finanční situaci se reprezentace všech disciplín zúčastnily již několika soustředění i 

mezinárodních závodů.  

- Zároveň se rozběhly národní poháry a závody ve většině disciplín včetně mezinárodních závodů. 

Mezinárodní závod žen Gracia Orlová, který uskutečnil o tomto víkendu, kterého se účastnili 

závodnice z více než 14 států. Pořadatel závodu p. Koláček uspořádal již 34. ročník závodu. Závody 

jsou zajištěny opravdu na vysoké sportovní úrovni. 

Dotace paracyklistiky  

- Podané žádosti na přípravu a provoz paracyklistiky zatím nebyly také NSA zpracovány a tedy zatím 

také nevíme, jaká bude výše podpory paracyklistiky ze strany NSA. Bohužel v květnu by paracyklisté již 

měli startovat na třech vrcholných závodech (2xSP a ME). 

Schůzka s ředitelem PVA – Král cyklistiky 2022 

- V minulém týdnu jsem se setkal s ředitelem PVA, abychom zhodnotili organizaci Krále cyklistiky. 

Shodli jsme se, že vyhlášení Krále cyklistiky bylo zajištěno na velmi vysoké úrovni a dohodli jsme se, že 

do konce června bychom mohli potvrdit společný zájem pokračovat ve spolupráci i v příštím roce.  

Příprava společného silničního mistrovství na silnici 2022 

- Přímý přenos na ČT 2,5 mil 

- Je nutno zvažovat levnější variantu např. streem a HBbTv 

Schůzka na MZV ve věci V4  

- Ve středu 27.4. jsme se zúčastnili schůzky na MZV, kde jsme odprezentovali náš zájem pokračovat ve 

spolupráci se státy Visegradské 4 a i nadále zajistit organizačně tento mezinárodní závod. Zároveň 

jsme požádali o navýšení podpory ze strany MZV. 

Seminář na MZV ohledně názvu Czechia – Česko 

- Ve čtvrtek 28.4. proběhl na MZV seminář ve věci požívání zkráceného názvu České republika ve 

sportu. Měl by se používat název Česko anglický překlad Czechia. 
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Úprava a rekonstrukce přízemí na ČSC  

- Začátkem května bude zahájena oprava přízemí v budově ČSC, budou vyměněny postele a další 

nábytek, výmalba, a úprava sociálního zařízení. 

Příprava Kongresu UEC Praha 2023  

- Máme nabídky z několika hotelů, kde bychom mohli kongres uspořádat. Připravujeme nabídky a 

jednání o možnostech financování celé akce. Oslovili jsme MZV, MMR, NSA, město Praha, MPO, 

atd…..  

ŠKODA CUP 2023 

- Je nutné připravit nový model organizace a zajištění celého ČP silničního poháru od roku 2023. 

Silniční komise by nám měla nejpozději v září představit plán organizace ČP. 

Různé: 

- Mediální komise: komise by nám měla pomoci zlepšit spolupráci s televizemi a dalšími médii. Navrhuji 

jako předsedu Karla Bartyzala, který dříve pracoval jako šéfredaktor v televizi Nova a má bohaté 

zkušenosti s televizním zpravodajství.  

- Partneři ČSC: Neustále se snažíme navazovat kontakty a oslovovat partnery. Společně s p. Dvořákem 

jsme byli jsem na jednání s významnou cestovní kanceláří a jednám s významnou pojišťovnou, atd…. 

Připravujeme prezentaci a chceme oslovit některé reklamní agentury, které se zabývají sportem s 

nabídkou na spolupráci se svazem. 

- Ve spolupráci s pořadatelem SP MTB v NMNM p. Vaňkem byly zdarma rozeslány vstupenky na 

závody SP všem oddílům, které měly zájem se závodů zúčastnit. 

- Auto Škoda odsouhlasila náš návrh mediální kampaně pro letošní rok a již pracujeme na její realizaci. 

 

U 3-04/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 

Žádosti o dotace NSA (viz příloha zprávy VP) 
- Byly podány žádosti o dotaci Výzvy – Podpora sportovních svazů, Výzvy – ZPS svazy, a VSA 
Cestovné a stravné pro členy reprezentačních týmů 
- Dle vyjádření NSA, dále dle zákona o daních z příjmů a zákoníku práce, náleží náhrady cestovních výdajů 

včetně diet pouze zaměstnancům. Svaz může členům reprezentace zajistit cestu, ubytování a 
stravování, nemůže vyplácet cestovné ani stravné, protože se nejedná o zaměstnance  

Přehled dodaných faktur po splatnosti (viz příloha zprávy VP) 
- Vzhledem k tomu, že ČSC doposud neobdrželo žádnou finanční dotaci pro rok 2022, je velmi napjaté 

cash flow, hrazeny pouze mandatorní výdaje 
Přehled čerpání komisí disciplín 

 

U 4 - 04/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Výzvy NSA 2022 
- Na základě připomínek NSA zasláno doplnění podkladů pro žádost o dotaci Podpora sportovních svazů 
- Žádosti o dotaci na Para sport – reprezentace a Podpora sportovních svazů ZPS nebyly doposud NSA 

ani postoupeny k formálnímu hodnocení přestože byly podány dne 9.3. (reprezentace) resp. 20.3. 
(svazy) 

- Žádosti VSA – většina žádostí nebyla zatím postoupena k formálnímu hodnocení, přestože řada akcí se 
koná v horizontu měsíců květen a červen 

b. Schůzka na NSA 

- Dne 5.4.2022 proběhla schůzka vedení ČSC s předsedou NSA Filipem Neusserem 
- ČSC představilo plán akci 2022, koncepce reprezentace, SCM a talentované mládeže a soutěží ČSC 



 

 
 

3 

- Předseda NSA představil koncepci hodnocení podkladů k žádostem, zmínil pokles objemu finančích 
prostředků zejména v oblasti VSA a investic, oblast podpory svazů dozná snížení v průměru o 6% 
v celkovém objemu, konkrétní snížení dotačních prostředků pro ČSC nebyla definována 

c. Konference ke standardizaci názvu státu ve sportovním prostředí 
- Dne 28.4. proběhla konference na Ministerstvu zahraničních věcí k tématu standardizace názvosloví 

ČR v oblasti sportu a zejména reprezentace ČR 
- Od rok 1993 zapsány v OSN dvě formy názvu státu:1. formální (politické) - Česká republika / Czech 

republic; 2. geografické (krátké) Česko / Czechia 
- Ve sportovní terminologii je aktuálně používáno mnoho podob názvu státu, což je velmi chaotické a 

nejednotné a vznikají mnohdy až bizardní varianty označení země 
- Řada sportovních svazů v ČR zejména v kolektivních sportech již přešla na krátký název na 

reprezentačních dresech ( hokej, fotbal, basket, ragby aj) 
- Úkolem je sjednotit názvosloví ve sportovní oblasti na krátký název Česko / Czechia, vypracovat 

manuál používání názvů, stanovit přechodné období pro výměnu vybavení, zejména dresů, oblečení, 
polepů a dalšího materiálu, kde se název používá, stanovit termín, do kdy musí být označení země 
používáno dle „nových“ pravidel, toto má zajistit ČOV a zároveň zaregistrovat do MOV 

d. Reprezentační akce duben 2022 

- V měsíci dubnu se konaly vrcholné akce UCI v disciplínách silnice, dráha, MTB a BMX 
- Mezi nimi jmenujme SP MTB v Brazílii a 10. Ondřej Cink, SP na dráze Glasgow a několik top 10 

umístění, evropské poháry BMX a medailové pozice Bartůňkové a Košárkové nebo UCI závody na  
silnici juniorů v Kotbusu a Itálii, kde čeští závodníci vybojovali velmi kvalitní umístění – 4.místo 
Teleckýho v Kotbusu a 4. místo Kadlece v Itálii 

- Více ve zprávě sportovního koordinátora Davida Vichra – příloha 1. 
e. Mezinárodní a tuzemské akce duben 2022 

- V dubnu proběhla řada významných závodů kalendáře UCI na území ČR 
- Mezi nimi jmenujme Gracia Orlová – etapový závod žen, kterého se zúčastnili „hvězdy“ světového 

pelotonu, a který proběhl na velmi kvalitní pořadatelské úrovni včetně mediálního velkého dosahu ( 
ČT BBV, tiskové zprávy), dále UCI C1 MTB XCO Touškov,  

- Dále MČR v kolové, ČP na dráze a ČP BMX, ČP para cyklistika apod. 
- Více ve zprávě sportovního ředitele – Příloha 2 

f. MČR/MSR v silniční cyklistice 2022 Mladá Vožice 
- Proběhla schůzka organizačního výboru šampionátu 
- Návrh na zajištění „zóny ČSC“ na trati závodu cca 8 km od cíle 
- Koncepce tohoto zajištění je závislá na možnostech rozpočtu 
- Aktuálně je v řešení více variant dle finančních možností ČSC od nejlevnější k finančně nejnáročnější 

o Použití pouze eventových prvků (bannery a nafukovadla) – náklady do 5.000,- 
o Použití a) + ozvučení a moderátor – náklady cca 10.000,- 
o Použití a) + b) + velkoplošné obrazovky s komentovaným streemem, prezentací partnerů na 

obrazovce apod. – náklady cca 30.000,- 
o Použití a)+b)+c) + stavba stanového „městečka“ s možností prezentace svazových aktivit, 

prodejem merchandisingu ČSC, - náklady cca 50 – 60.000,-  
g. Nominace MEJ v sálové cyklistice 2022 – nedodržení nominačních kritérií 

- Obdrželi jsme a předali k prověření Kontrolní komisi podnět k prošetření nedodržení nominačních 
kritérií na MEJ 

- Viz Příloha 3 
h. Kampaň pro ŠKODA Auto 2022 a další marketingové aktivity ČSC 

- Pokračování kampaně Radost z – příprava video reportáží o sálové cyklistice, para cyklistice a gravity 
disciplínách (TRIAL, DHI, Enduro) 

o Oslovování potencionálních partnerů pokračování video seriálu Radost z 
o Tvorba natáčecího plán, koordinace disciplín, materiálu atd. 

- Pokračování kampaně Skupiny ČEZ 
o kampaň „implementace elektromobility ČSC“ 
o příprava finančních nabídek jednotlivých medii, koordinace 
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- Příprava kampaně Kalas Sportswear 
o Focení pro parnera, koordinace disciplín, závodníků, lokací 

- Více ve zprávě koordinátora eventů a marketingu Martina Dvořáka- příloha 4 

i. Žádosti o podporu závodů 
- Závod míru Juniorů - Terezín 

Žádost o zapůjčení 40 ks vysílaček 
Žádost o zapůjčení 1 x 9místný vůz  
Vůz Iveco 
2 x vůz Škoda 

- Závod Míru nejmladších - Jevíčko 
1 x vůz Škoda 

- MČR BMX – Praha Řepy 
Žádost o zapůjčení 150 metrů oplůtků 

- ČP BMX – Bohnice – p. Holubová 
Žádost o zapůjčení 150 metrů oplůtků 

j. Žádosti o přidání do UCI kalendáře 2022 
4X Pro Tour - JBC 4X Revelations 2022, 15. – 16.7.2022, MTB C3 
NOVA Bikemaraton Drásal, 25.6.2022, MTB C2 
NOVA Vysočina Arena Tour, 14.8.2022, MTB C2 
Undercastle Games, 22.-23.7.2022, BMX Freestyle C1 
GP Duratec, 4.9.2022, Dráha C2 
GP Framar, 2.-3.9.2022, Dráha C2 
GP TUFO - VC Olomouckého kraje, 25.8.2022, Dráha C2 
GP Prostejov - Memorial Otmara Malečka26.-27.8.2022, Dráha C2  
NCH CZE I. Sprint, 1.-3.7.2022, Dráha 
NCH CZE II., 20.-22.7.2022, Dráha 
NCH CZE III. MADISON, 27.9.2022, Dráha 
NCH CZE IV. OMNIUM, 10.-11.12. 2022, Dráha 
NCH CZE V. PLANETA, 17.-18.12.2022, Dráha 
MČR v para cyklistice Jeseník 2022 

k. Žádost o vyplacení prize money 

 
 

l. Schválení nominací na SP dráha Milton, SP MTB Albstadt a NMNM 
- Viz zpráva sportovního koordinátora Davida Vichra – příloha 1. 

m. Školení rozhodčích kolové a krasojízdy 

- Ve dnech 29.1.2022 a 26.3.2022 proběhla školení rozhodčích kolové a krasojízdy 
- Viz přílohy 5. a 6. 

n. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 1 
o. Zpráva sportovního ředitele – příloha 2 
p. Zpráva koordinátora eventů a marketingu ČSC – příloha 4 

 
U7 – 02/22 Prezidium bere na vědomí informaci o havarijním stavu nouzového osvětlení ve velodromu 

Motol a pověřuje vice prezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobodu k vypracování rozpočtu 
rekonstrukce osvětlení 

Termín: pozastaveno 

U11 – 02/22 Prezidium schvaluje návrh člena prezidia ČSC Luďka Teleckého na úpravu dodávkového vozidla  
(pračka, úprava vnitřního prostoru) s tím, že náklady související s úpravami půjdou na vrub 
rozpočtu silniční cyklistiky a pověřuje jej k zadání úprav u externího dodavatele 

- Bude řešeno v závislosti na rozpočtu disciplíny 
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- Úkol trvá 
 
U 6 - 03/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC S.Svobody k vypracování projektu nabíjecí stanice 

- Bylo zahájeno jednání s HMP 

- Zpracovává se projekt 

- Proběhne jednání na Praze ohledně pozemku na umístění nabíjecích stanic 

- Úkol trvá 
 
U7 – 03/22 Prezidium pověřuje prezidenta ČSC Petra Marka k vypracování schématu vysílání soutěží 

v kalendáři ČSC na ČT Sport 

- Viz zpráva prezidenta z jednání PR 1.6.2022 

U8 – 03/22 Prezidium pověřuje prezidenta ČSC Petra Marka a generálního sekretáře J. Krakovičovou 
k vypracování projektu Kongresu UEC 2023   

- Úkol trvá 

U9 – 03/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J.Krakovičovou a koordinátora eventů Martina 
Dvořáka k vypracování rozpočtu kampaně ŠKODA 2022 a plánu marketingových aktivit ČSC 
včetně rozpočtu 

- Viz zpráva GS ze dne 1.6.2022 

U 5 - 04/22   Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC ustanovení Mediální komise ČSC a její složení – 
předseda Karel Bartyzal, člen Martin Dvořák,  

U 6 - 04/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J. Krakovičovou ke zveřejnění výzvy pro hledání 
promotéra Českého poháru Elite na silnici  

 
U7 – 04/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC D. Průšu k vypracování systému půjčovného na 

velkoplošnou televizi, rampu a dekodér 

- Úkol trvá 

U8 – 04/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J. Krakovičovou a sportovní úsek sekretariátu  
k zajištění zóny prezentace ČSC při MČR na silnici 2022 v Mladé Vožici  

- Odvíjí se od streemu 

- Techniserv pošle kalkulaci na zajištění streemu 

- Zóna a její technické zajištění bude řešeno následně 
U9 – 04/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J.Krakovičovou ke svolání schůzky s komisí sálové 

cyklistiky a projednání stížnosti k nominaci reprezentace sálové cyklistiky na ME Juniorů 2022  

- Proběhla a řešení prověří KK 

U10 – 04/22 Prezidium schvaluje návrh na podporu akcí ČSC dle zprávy GS 

U 11 – 04/22 Prezidium schvaluje návrh na zápis do kalendáře UCI dle zprávy GS 

U 12 - 04/22 Prezidium schvaluje vyplacení prize money závodníkům dle zprávy GS  

U 13 – 04/22  Prezidium schvaluje nominaci na SP dráha Milton, SP MTB Albstadt a NMNM 

U 14 – 4/22 Prezidium schvaluje termín konání zasedání Výkonného výboru ČSC na 7.6.2022 

U 15 – 04/22  Prezidium schvaluje termín konání jednání prezidia ČSC na 1.6.2022 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 3.5. 2022 


	a. Výzvy NSA 2022

