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Z á p i s  č. 7/2022 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 1.11.2022 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4  

 

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

Luděk Telecký, Petr Balogh, Pavel Havránek 

On-line:   

Omluveni:    

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  
 

I. ZÁPIS A USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-07/22 Prezidium schvaluje zápis z jednání Prezidia ČSC ze dne 6.9.2022 

 

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 

- 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 

- Aktualizace kalkulace – zajistí silniční komise 

- Realizace do konce roku 
 
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 

- Kongres proběhne v hotelu Pyramida 

- Návštěva UEC 15.11. 

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

- Nutné zaškolit obsluhu, školení proběhne dne 18.12.2022 

- Prezidium pověřuje GS J. Krakovičovou k vypracování systému logistiky, obeslání pořadatelů o zjištění 
zájmu 

U5 – 05/22 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 
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- Čekáme na zveřejnění kalendářů disciplín 
 

 

U2 – 07/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Finanční situace svazu 
I přes snížené dotace ze strany NSA se zatím podařilo zajistit a z větší části i profinancovat všechny výjezdy 
reprezentací na zahraniční výjezdy, i když v několika případech došlo k překročení plánovaných rozpočtů. Což bylo 
zejména způsobeno tím, že celkový rozpočet svazu a částka, kterou jsme obdrželi od NSA byla v podstatě známá 
až koncem června tzn. téměř v polovině probíhající sezóny. I přes tyto potíže, budeme určitě schopni minimálně v 
tomto roce všechny naše závazky uhradit. 
Je však nutné se velmi vážně zabývat a připravit se na další možný pokles příjmů ze strany NSA pro rok 2023.Z 
těchto důvodů bychom se měli snažit hledat další možné úspory na provozu svazu i za cenu velmi nepopulárních a 
bolestivých opatřeních např. snížení počtu zaměstnanců svazu. 
Excelentní výsledky našich silničních cyklistů na MS v Austrálii 
Chci poděkovat všem závodníků za velmi dobré výsledky na silničním MS a Matiasu Vackovi velké poděkování za 
jeden z historických úspěchů, kterým byl zisk stříbrné medaile pro Českou republiku na silničním MS v Austrálii. 
Zároveň poděkování patří i trenérům a celému realizačnímu týmu, který MS v Austrálii zajišťoval Podrobné 
výsledky má ve své zprávě paní Krakovičová. 
Světový pohár cyklokrosu v Táboře 
Ve dnech 21.-22. 10. se uskutečnil v Táboře SP cyklokrosu. Chci poděkovat pořadatelům z Agentury cyklistika a 
městu Tábor za velmi vydařenou organizaci a zajištění tohoto významného závodu a to i přesto, že pořadatelé 
nedostali žádnou podporu ze strany NSA. 
Dráhové závody 
Ve dnech 25.-28. 8. se uskutečnil v Prostějově již tradiční mezinárodní závod Memoriál Otmara Malečka Cyklisté, 
kterého se zúčastnili cyklisté ze třinácti zemí. Pořadatelům SK Prostějov patří veliký dík za uspořádání této velké 
cyklistické akce. Zároveň je nutné samozřejmě poděkovat Městu Prostějov a Olomouckému kraji za dlouholetou 
podporu dráhové cyklistiky v Prostějově. Celý třídenní program na velodromu v Prostějově odstartoval ve čtvrtek 
25. 8. 2022 závod GP TUFO-VC Olomouckého kraje. 
Koncepce SCM 
Obdrželi jste návrh na úpravu Koncepce SCM ČSC. Jedná se o rozšíření portfolia o další úroveň, tzv. SPS – střediska 
talentované mládeže, které bude zřízeno u spolků, které se zabývají „přípravkou“ talentů do kategorie U13. Tato 
úroveň v praxi ve většině krajů je zavedena. Starších kategorií závodníků se tato úroveň SCM netýká.  
Návrh na aktualizaci klíče rozpočtu pro jednotlivé disciplíny reprezentace 
Současný klíč, který používáme pro rozdělení financí pro jednotlivé disciplíny, bychom mohli doplnit a rozšířit 
např. o delší časové období započítávání výsledků (3roky), abychom měli nástroj pro objektivní dělení finančních 
prostředků pro jednotlivé reprezentace. Vzhledem k očekávanému a poměrně zásadnímu snížení finančních 
prostředků i v příštím roce, budeme muset více prioritizovat OH disciplíny před neolympijskými a to alespoň v 
příštím roce tzn. v období kvalifikací na OH. 
Obsazení funkce reprezentačního trenéra silniční reprezentace  
Posledního srpna skončil na vlastní žádost p. Konečný ve funkci reprezentačního trenéra. Je nutné obsadit tuto 
pozici a začít spolupracovat na přípravě kalendáře akcí reprezentace dospělých a juniorů. Výběr provede silniční 
komise a snad najde vhodné kandidáty a bude informovat Prezidium, jakým způsobem bude v příštím roce 
fungovat silniční reprezentace. 
Smlouva s ČT 
Abychom mohli jednat s Českou TV o smlouvě na příští rok, je nutné, aby Komise zaslaly p. Dvořákovi termíny ČP, 
MČR a případně dalších významných závodů jejich disciplíny. Pokusíme se zvýšit nebo alespoň zachovat počet a 
kvalitu zajištěných záznamů napříč disciplínami a více ještě zviditelnit tyto závody např. TV upoutávkami a 
pozvánkami na důležité závody (MČR, atd…). 
Dotace paracyklistiky 
V minulém týdnu jsem dostali rozhodnutí alespoň na první část dotace pro paracyklistiku. Věřím, že finance dorazí 
do konce října, abychom mohli uhradit faktury za již proběhlé akce. 
Kongres UEC 3.- 5. března 
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Po delším výběru jsme vybrali pro konání kongresu UEC v březnu 2023 jako nejlepší nabídku hotel Pyramida. Ve 
dnech 15.-16.11. přijede na prohlídku místa konání president UEC Enrico Della Casa. 
Virtuální licence 
Na základě rozhodnutí Prezídia jsme podepsali smlouvu na zřízení virtuálních licencí. 
Různé 
- Král cyklistiky 2022 – hledáme pořadatele. Zároveň je v příštím roce také 140 výročí organizované cyklistiky 
- Vystavení garance pro VSA – podmínky ČSC – smlouva o prezentaci ČSC, priority z pohledu přínosu pro 
reprezentaci ČSC, max. 1 závod na 1 pořadatele atd. Musíme velmi vážně zvažovat kterému závodu dáme tuto 
garanci 
- MS Glasgow 2023 
- Zájem o spolupráci svazu cyklistiky Azerbajdžánu s ČSC 
- Zvýšení ceny licencí a zvýšení ročního poplatku oddílů za registraci ČSC 

 

U 3-07/22 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 

Rozpočet 2022 – úprava – návrh na schválení 
Rozpočet 2023 – provizorní  

- Provizorní rozpočet je navrhován z důvodu obav z dalšího snižování dotací z NSA na 70% roku 2021 

- Reprezentace – disciplíny - objem 13 mil 

- Upraven rozpočet SCM 

- SCM + kraje – objem 7,5 mil včetně krajských SCM, které také rozpočtovány  
Dotace NSA na VSA V4 – návrh na vrácení dotace 
Návrh na schválení Směrnice k vedení pokladních míst a operací s tím spojených na ČSC  
Návrh na pokyn Prezidia k vyúčtování nákladů SCM a krajů – nejpozději do 15.11.2022 
Škodná událost na vozidle MERCEDES VITO, kterou měl v používání reprezentační tým silníční cyklistiky 

o Škoda na vozidle je kalkulována na 130.000,-  
o Řidič „utavil“ brzdy i brzdné kotouče, vozidlo hořelo 
o Předseda silniční komise dodá údaje, kdo vozidlo řídil  

Vozidlo Dacia – odpis  
 

U 4 - 07/22 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz příloha 

3): 

a) Návrh na úpravu Koncepce SCM ČSC 
- SPS – středisko talentované mládeže – kritéria, schvalování zařazení – krajské svazy 

- Pro věkové kategorie U13 a mladší 
- Viz příloha 1 

b) Pokyn prezidia k dodání podkladů pro žádosti o dotace 2023 
- Dodání podkladů od předsedů jednotlivých disciplín nejpozději do 30.11.2022 
- Seznamy reprezentantů – Elite, U23, Junioři 

- Seznamy realizačních týmů – reprezentačních trenérů a trenérů včetně jejich kvalifikace, masérů, 
mechaniků a dalšího personálu 

- Plán reprezentačních akcí včetně předpokládaných počtů účastníků (sportovců + RT) 
- Nominační kritéria 2023  

c) Hodnocení SCM 2022 + seznamy 2023 
- Jednotlivá SCM dodají do 1.11.2022 podklady pro hodnocení za rok 2022 
- Jednotlivá SCM dodají do 1.11.2022 seznamy zařazených sportovců  

- Plánovaná schůzka SCM dne 22.11.2022, kde bude předloženo vyhodnocení a plán 2023 

d) Návrh na aktualizaci klíče pro dělení finančních prostředků reprezentaci jednotlivých disciplín 
- Návrh na doplnění kritérií výpočtu v klíči o delší hodnotící období, ohodnocení olympijských disciplín, 

ohodnocení počtu zabezpečovaných disciplín na úrovni účasti min. na MS 

- Návrh klíče viz příloha 2 

e) Kalendář 2023 
- Proběhla příprava Kalendáře ČSC v návaznosti na UCI napříč disciplínami ČSC 
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- Řešeny kolize MČR a ČP 

- Svolání kalendářního kongresu na 22.11.2022 

- Kalendář viz příloha 3. 

f) Schválení zařazení sportovců do rezortních center Dukla, Olymp a Victoria pro rok 2023 
- Dukla Praha viz příloha 4 – schváleno per rollam dne 6.10.2022 
- Dukla Brno viz příloha 5 – schváleno per rollam dne 6.10.2022 

- Olymp viz příloha 6 
- Victoria viz příloha 7 

- Proběhla oponentura Victorie dne 20.10.2022 

- Oponentura Dukla – 3.11.2022, Olymp – 15.11.2022 

g) Nové disciplíny UCI – gravel, eSport, pumptrack 
- Vzhledem k zařazením „nových“ resp. netradičních cyklistických disciplín na úrovni UCI a UEC je potřeba 

níže zmíněné disciplíny zařadit pod jednotlivé komise 
Nové disciplíny:  

▪ Gravel – letos se porvé konalo MS, zároveň součástí UCI kalendáře SP 
▪ Esports – potřetí se bude konat eMS 
▪ Tzv „Beach Race Cycling“ ME konané vždy ke konci roku na pomezí MTB a Gravel 

h) Zápis do kalendáře UCI a udělování garancí VSA 2023 
- Registrace mezinárodního závodu do UCI kalendáře podléhá schválení komise dané disciplíny a prezidia 

ČSC 

- Přidělení garance pro VSA na NSA musí být doporučena komisí dané disciplíny a schválená prezidiem 
ČSC 

- Pro udělení registrace do kalendáře UCI a garance na NSA budou hodnoceny následující parametry: 
o smlouva o prezentaci ČSC,  
o priority z pohledu přínosu pro reprezentaci ČSC,  
o termín bez kolize v kalendáři ČSC, 
o úroveň UCI závodu bez kolize s závody ČSC 
o max. 1 závod na 1 pořadatele atd.  
o registrace závodu Juniorský Nations Cup 2.2. 

Termín: 7.7. – 9.7. 2023, Pořadatel: Jesenická cyklistická z.s. (Jaroslav Vašíček) 
▪ registrace nebyla doporučena silniční komisí a nebyla schválena prezidiem per rollam 

dne 3.10.2022 

i) Licenční řád 2023 

- Návrh úprav licenčního řádu včetně změny výše licenčního poplatku 

- Viz příloha 8 

j) Vyhodnocení kampaně ŠA – Radost z.. a KALAS 
- Byly vyhodnoceny kampaně roku 2022 pro ŠKODA Auto a KALAS Sportswear 
- Vyhodnocení ŠA naleznete na 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17G_wy7wmKe2heTGphtUWBq9UNiIayI7U  

- Vyhodnocení KALAS na https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mpSl2XZnEIwMPoeVWwp1wEp-
eQsIM_mE 

 
k) Návrh nominací na reprezentační akce: 

Nominace MS v sálové cyklistice: 

Kolová: Robert Zvolánek, Jiří Hrdlička 
Kolová náhradníci: Jan Kripner, Ludvík Písek 
Krasojízda jednotlivců ženy: Michaela Vosičková, Štěpánka Řasová 
Krasojízda jednotlivců ženy náhradnice: Kateřina Vosičková 
Krasojízda jednotlivců muži: Jakub Mašek, Radek Jančík 
Krasojízda dvojic open: Jakub Mašek, Tomáš Gruna 

Nominace MS v BMX Freestyle: 

Muži Elite Park: Tomáš Beran, Jan Broža 
Muži Elite Flatland: Martin Dražil 
Ženy Elite Park: Iveta Miculyčová, Kateřina jalůvková 

Nominace MS v Trialu: 

Muži Elite 20‘: Václav Kolář, Robert Gebr 
Muži Elite 26‘: Tomáš Vepřek,  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17G_wy7wmKe2heTGphtUWBq9UNiIayI7U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mpSl2XZnEIwMPoeVWwp1wEp-eQsIM_mE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mpSl2XZnEIwMPoeVWwp1wEp-eQsIM_mE
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Junioři 20‘: David Vlasák, René Vymětal 
Junioři 26‘: Vojtěch Kalaš 
Ženy: Eliška Hříbková 

Nominace ME v cyklokrosu Namur: 

Muži Elite: Michael Boroš 
Muži U23: Pavel Jindřich, Matyáš Fiala, Patrik Černý 
Ženy U23: Kristýna Zemanová, Barbora Jeřábková, Kateřina Hladíková 
Junioři: Václav Ježek, Ondřej Novotný, Pavel Šumpík, Jan Faltýnek, Filip Samec 
Juniorky: Eliška Hanáková, Vanda Dlasková, Karla Nováková, Kateřina Douděrová 

 

l) Výsledky z MS v silniční cyklistice Wollongong, SP Cyklokros – Tábor  

- Viz zpráva sportovního koordinátora 

m) Zpráva sportovního koordinátora – příloha 10 

n) Zpráva sportovního ředitele – příloha 9 

o) Zpráva koordinátora eventů a marketingu ČSC – příloha 11 

p) Zpráva licenčního pracovníka – stav licencí ČSC k 1.11.2022 

U4 – 07/22 Prezidium schvaluje návrh licenčního řádu 2023 včetně sazeb poplatků za vystavení licencí a 
registrace oddílu  

U5 – 07/22 Prezidium bere na vědomí návrh úpravy Koncepce SCM. Případné zapracované změny a 
aktualizace budou předloženy na VV ČSC. Návrh Koncepce je nedílnou přílohou tohoto zápisu  

U 7 - 07/22 Prezidium bere na vědomí návrh úpravy klíče pro rozdělování dotací na reprezentaci 
(disciplíny). Klíč bude aplikován při návrhu rozpočtu 2024. 

U8 – 07/22 Prezidium schvaluje návrh na přidělování garancí pro pořadatele VSA na NSA.  

- Pro udělení registrace do kalendáře UCI a garance na NSA budou hodnoceny následující parametry: 
o smlouva o prezentaci ČSC,  
o priority z pohledu přínosu pro reprezentaci ČSC,  
o termín bez kolize v kalendáři ČSC, 
o úroveň UCI závodu bez kolize s závody ČSC 
o max. 1 závod na 1 pořadatele atd.  

Prezidium rovněž pověřuje předsedy jednotlivých disciplín, aby každou žádost prověřili a 
případně doporučili nebo zamítli. Bez toho nebude možné zápis ani garanci vystavit 

U9 – 07/22 Prezidium schvaluje návrh úpravy rozpočtu 2022 

U10 – 07/22 Prezidium schvaluje návrh provizorního rozpočtu 2023 s úpravami, které byly stanoveny 

- Provizorní rozpočet je navrhován z důvodu obav z dalšího snižování dotací z NSA na 70% roku 2021 

- Reprezentace – disciplíny - objem 13 mil 

- Upraven rozpočet SCM + kraje – objem 7,5 mil včetně krajských SCM, které jsou také rozpočtovány 

U11 – 07/22 Prezidium schvaluje návrh na vrácení Dotace NSA na VSA V4  

U12 – 07/22 Prezidium schvaluje návrh na schválení Směrnice k vedení pokladních míst a operací s tím 
spojených na ČSC  

U13 – 07/22 Prezidium schvaluje termín vyúčtování nákladů SCM a krajů – nejpozději do 15.11.2022 

U14 – 07/22 Prezidium pověřuje předsedu silniční komise k zjištění údajů osoby, která řídila vozidlo 
MERCEDES VITO a svou jízdou způsobila škodu 130.000,-  

U15 – 07/22 Prezidium schvaluje odepsat vozidlo Dacia  

U16 – 07/22 Prezidium schvaluje zařazení sportovců do rezortních center Dukla, Olymp a Victoria pro rok 
2023. Návrhy na zařazení jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu 

 
U17 – 07/22 Prezidium schvaluje zařazení „nových“ disciplín UCI do oblasti „Cycling for all“ a do gesce 

jednotlivých komisí disciplín ČSC: 
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- Pumptrack – Komise BMX 

- Gravel – Komise MTB 

- eSports – Komise silniční cyklistiky 

- Beach Race, Snow Race, eBike - MTB 

U18 – 07/22 Prezidium schvaluje nominace na MS v sálové cyklistice, MS v BMX a Trialu a ME v cyklokrosu 

U19 – 07/22 Prezidium schvaluje termín dalšího jednání prezidia ČSC na 1.12.2022 

U20 – 07/22 Prezidium schvaluje termín jednání Výkonného výboru ČSC na 13.12.2022 

 
 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 1.11. 2022 
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