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Z á p i s  č. 5/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 1.6.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

Přítomni: Petr Marek, Svoboda Slavomír, David Průša, Josef Dlohoš, Petr Šrámek, 

Luděk Telecký, Petr Balogh 

On-line:   

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-05/22 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 3.5.2022 

 

Kontrola úkolů: 

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 
- úkol trvá 

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 

- Úkol trvá 
 
U 6 - 03/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC S. Svobodu 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 
 
U8 – 03/22 Prezidium pověřuje prezidenta ČSC Petra Marka a generálního sekretáře J. Krakovičovou 

k vypracování projektu Kongresu UEC 2023   

- Kontaktovány kongresové hotely v Praze s poptávkou na rozpočet za služby, pronájmy, ubytování 
apod. 

- Nabídky vyhodnoceny, řeší se kapacity a rozpočet 

- Úkol trvá 

U7 – 04/22 Prezidium pověřuje vice prezidenta ČSC D. Průšu k vypracování systému půjčovného na 
velkoplošnou televizi, rampu a dekodér 

- Úkol trvá 

U2 – 06/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Žádosti na NSA  

- V úterý 24.5. jsme obdrželi rozhodnutí o výši přidělené dotaze ze strany NSA.  

- dotace ČSC snížena meziročně o více jak 16% proti loňskému roku, tj. více než 11mil.  

- Z důvodů razantního snížení dotace ze strany NSA budeme muset přistoupit k úpravě rozpočtu.  
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Půjčka ČUS 

- Vzhledem k zásadnímu zpoždění rozdělení dotací NSA, které mělo za následek kritický pokles 

finančních prostředků ČSC jsme byli nuceni využít nabídky ČUS o poskytnutí finanční půjčky, abychom 

mohli uhradit alespoň část pohledávek dodavatelům a také fakturace členů RT 

Rezignace p. Konečného na funkci reprezentačního trenéra silnice 

- Tomáš Konečný oznámil svojí rezignaci na funkci reprezentačního trenéra silniční cyklistiky 

Smlouva s ČT 

- Po dohodě s Českou televizí byl ukončen pořad Spurt a byl pro letošní rok nahrazen závody ČP a MČR 

jednotlivých disciplín viz. přiložená tabulka.  

- Připravíme ve spolupráci s ČT a mediální komisi návrh, který předložíme během prázdnin Prezídiu tak, 

abychom v říjnu – listopadu již jednali s ČT o konkrétní podobě pro příští rok. 

SP MTB v NMNM 

- Ve dnech 13.- 15. 5. se uskutečnil v NMNM závod Světového poháru MTB XCO.  

- 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.  

- Bylo celkem zdarma rozdáno více než 1000ks vstupenek. Závody byly organizačně zajištěny na velmi 

vysoké sportovní a společenské úrovni.  

Dotace paracyklistiky 

- Stále nevíme jaká bude podpora paracyklistiky ze strany NSA. Paracyklisté se již zúčastnili dvou 

světových pohárů a mistrovství Evropy. Je třeba uhradit alespoň odměny pro členy realizačního týmu, 

což je cca 50 tis pro 4 osoby. Dotace pro reprezentaci para cyklistiky bude minimálně 1,4 mil 

Různé 

- Mediální Komise připravila základní návrh na medializaci svazu a jeho aktivit.  

- Vrácení vozů ŠKODA Superb – zatím nejsou potřeba. Pověřen p. Svoboda do 10.6.2022 

- Byli jsme osloveni významnou přepravní službou a předložili jsme jim nabídku na dlouhodobou 

spolupráci se svazem. Jednání vede p. Dlohoš.  

 

U 3-05/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 

Návrh rozpočtu pro rok 2022 
- Rozpočet upraven v návaznosti na dotace NSA 2022 – snížení meziroční o 16%, 11 mil 
- Schodek rozpočtu 2 mil 
- Úprava rozpočtu připravena pro schválení na VV ČSC – příloha zprávy ekon. Vice prezidenta  
Účetní uzávěrka 2021- návrh ke schválení 
Půjčka ČUS – 1,5 mil 
Přehled dodaných faktur po splatnosti (viz příloha zprávy ekon. Vice prezidenta) 
Přehled o výši závazků (neuhrazených faktur) po splatnosti ve výši 5 284 259,- 
Přehled čerpání komisí disciplín 
 

U 4 - 05/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a. Výzvy NSA 2022 
- Dne 26.6. doručeno oznámení o výši dotace pro rok 2022 
- Oproti roku 2021 pokles o 16% 
- Nutná změna provizorního rozpočtu – více ve zprávě vice prezidenta S.Svobody 
- Nejsou doposud známé dotace pro para cyklistiku ani pro VSA 

b. Příprava VV ČSC 
- Vyhodnocena kritéria pro klíč rozpočtu finančních prostředků pro krajská SCM – příloha 1 



 

 
 

3 

- Ročenka 2021  
c. Reprezentační akce květen 2022 

- V měsíci dubnu se konaly vrcholné akce UCI v disciplínách silnice, dráha, MTB a BMX, para cyklistika, 
sálová cyklistika 

- Michal Musil a David Petr – stříbro ME v kolové na ME v sálové cyklistice 
- Jahoda, Šejna, Vejvodová – medaile na ME v para cyklistice 
- Více ve zprávě sportovního koordinátora Davida Vichra – příloha 2. 

d. Mezinárodní a tuzemské akce květen 2022 
- V květnu proběhla řada významných závodů kalendáře UCI na území ČR 
- Mezi nimi jmenujme SP Nové Město na Moravě, Závod míru juniorů, UCI C1 MTB Zadov  
- Více ve zprávě sportovního ředitele – Příloha 3 

e. MČR/MSR v silniční cyklistice 2022 Mladá Vožice – aktualizace – příloha 3 
- Pořadateli již zaslány seznamy s počty osob na ubytování (Vedení ČSC, SZC a rozhodčí) 
- Vytvořeno video s tratí v Mladé Vožici k použití jako upoutávka + bude použito na tiskové konferenci 
- Pořadateli již zaslán sbor rozhodčích 
- Seznam osob do VIP dodá p. Marek a p. Dvořák 
- Live stream ze závodu Elite od společnosti Sportsoft – cenová nabídka je 95 – 120tis za přenos. 
- Není doposud vyčíslena nabídka na přenos ČT 

f. EYOF 26. – 28.7.2022 Bánská Bystrice 
- Kvóta jsou 3 závodníci a 3 závodnice v kategorii kadetů a kadetek 
- Uzávěrka „long listu“ je 13.6.  
- Uzávěrka „short listu“ je 4.7.  
- Nominace dle návrhu komise mládeže 

o První dva závodníci z pořadí Českého poháru na silnici  
o Třetí závodník dle výběru reprezentačního trenéra Tomáše Konečného 
o Nominaci schvaluje silniční komise a poté PR ČSC 
o Uzávěrka nominace po ČP ve Starém Jičíně 11.6.2022 

g. ODM 2022 Olomouckého kraje 

- Schůzka s komisí mládeže 
- Úprava propozic vzhledem k povinné účasti všech účastníků ve všech disciplínách 
- Úprava soutěžního systému BMX 
- Po intervenci zástupce Středočeského kraje zrušena povinnost účasti ve všech disciplínách 

h. Promotér ŠKODA Cup v silniční cyklistice 

- Zveřejněna výzva na webových stránkách ČSC pro uchazeče o promotérství 
- Termín dodání písemných nabídek do 1.6.2022 
- Nabídka musí obsahovat základní koncepci organizace poháru, medializaci a rámcový rozpočet 
- Veškeré povinnosti a nutné činnosti ze strany promotéra a ČSC budou dále projednány na osobních 

schůzkách 
i. Záznamy ČT Sport 

- Vypracován přehled požadavků na výrobu a odvysílání závodů dle požadavků jednotlivých disciplín na 
ČT Sport 

- ČT vypracovala nabídku na akce, které bude schopna odvysílat 
- Viz příloha č. 4 

j. ŠKODA Cup Kyjov - incident s vážným zraněním 

- Na závodě Škoda Cupu v Kyjově došlo k závažné nechodě mezi jedním z jezdců a odstaveným vozem, 

závod byl následovně ukončen. Dle vyjádření PČR nedošlo k žádnému pochybění ze strany pořadatele 

a jedno se o nepozornost jezdce. Závodník byl převezen do nemocnice v Brně a jeho stav byl 

stabilizován. Dle posledních informací bylo mělo dojít k plnému uzdravení 

- Více ve zprávě sportovního ředitele – Příloha 3 
k. Významné akce kalendáře ČSC 

- MČR ve sjezdu – vítěz Sehnal a Havlická, junior Kolečík 
- MČR MTB XCM – vítězové – Kulhavý a Kalašová 
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- ČP mládeže na dráze 
- Malý závod Míru 
- Závod míru nejmladších 
- 500+1 kolo a řada dalších 

l. Nominace MEJ v sálové cyklistice 2022 – nedodržení nominačních kritérií 

- Schůzka se zástupci vedení ČSC a komise sálové cyklistiky 
- Projednán podnět, usnesení o jeho neoprávněnosti, v nominaci bylo přihlédnuto k aktuální výkonnosti 

nominovaných závodnic 
m. Kampaň pro ŠKODA Auto 2022 a další marketingové aktivity ČSC 

- Pokračování kampaně Radost z  
o příprava videí o sálové cyklistice, para cyklistice a gravity disciplínách (TRIAL, DHI, Enduro) 
o Natáčení video obsahu, koordinace v místě natáčení – rozpočet kampaně příloha 5a a 5b 

Realizace kampaně Kalas Sportswear 
o Focení a natáčení videí pro partnera, koordinace disciplín, závodníků, lokací 

- Pokračování kampaně Skupiny ČEZ 
o kampaň „implementace elektromobility ČSC“ 
o realizace jednotlivých bodů smlouvy o vzájemném partnerství  

- Více ve zprávě koordinátora eventů a marketingu Martina Dvořáka- příloha 6 
n. Žádosti o podporu závodů 

- Regionem Orlicka  
o Žádost o zapůjčení 150 metrů oplůtků 
o 1 x vůz Škoda 

- Malý Závod Míru - Lanškroun 
o 1 x vůz Škoda 
o Pohár pro vítěze závodu 

- ČP MTB XCO - Bedřichov 
o Žádost o zapůjčení 150 metrů oplůtků 
o Žádost o zapůjčení 40 ks  

o. Žádost o vyplacení prize money 
- Lubomír Petruš – 5994,- 
- Michael Boroš – 8991,- 
- Matěj Stránský – 400,- 
- Kristýna Zemanová – 11989,- 
- Kateřina Hladíková – 1399,- 
- Julia Kopecky – 799,- 
- Eliška Hanáková – 999,- 
- Vanda Dlasková – 799,- 
- František Hojka – 599,- 
- Ondřej Novotný – 599,- 

p. Návrh nominace na ME v sálové cyklistice17. – 18. 6. 2022  Nyiregyháza (Madarsko) 
Kolová 
Jan Havlíček, Robert Zvolánek ( Favorit Brno ) 
 Ludvík Písek (TJ Sokol Zlín-Prštné) – náhradník 
Krasojízda 
Kateřina Vosičková (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) – jednotlivci  
Michaela Vosičková (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) – jednotlivci  
náhradník 
Alena Florová (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou) – jednotlivci  
Radek Jančík   ( Sokol  Brno Horní Heršpice ) – jednotlivci 

 
U4 – 05/22 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka na zrušení komise mládeže ČSC a 

pověřuje předsedy komisí disciplín k zařazení zástupce za problematiku mládežnické cyklistiky 
do komise dané disciplíny  
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U5 – 06/22 Prezidium schvaluje návrh prezidenta ČSC Petra Marka k vytvoření vysílacího schématu v ČT pro 

rok 2023 a pověřuje GS Jaroslavu Krakovičovou k vypracování schématu ve spolupráci 
s předsedy disciplín 

- Bude řešeno v závislosti na návrhu rozpočtu ČSC 
 
U 7 - 05/22 Prezidium schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022, který bude předložen na jednání VV ČSC ke 

schválení 
 
U8 – 05/22 Prezidium schvaluje žádosti o materiální podporu závodů – viz zpráva GS – U4-5/22 n) 
 
U9 – 05/22 Prezidium schvaluje vyplacení prize money pro závodníky – viz zpráva GS - U4-5/22 o) 
 
U10 - 05/22   Prezidium schvaluje nominaci na ME v sálové cyklistice – viz zpráva GS - U4-5/22 p) 

U11 - 05/22 Prezidium pověřuje generálního sekretáře J. Krakovičovou k vypracování směrnice pro systém 
zapůjčení a předávání vozidel ĆSC k reprezentačním výjezdům s definování finančním postihům 
při jejím nedodržením 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 2.6. 2022 
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