
Schůze předsednictva ČSK 

Konaná dne 9.11.2017 v Praze. 

Účast: Zdeněk Hercik (ZH), Petr Pešta (PP), Martin Kadlec (MK), Jan Vlášek (JV). Šárka Waldhauserová 

(ŠW) nebyla fyzicky přítomna, ale některé projednávané body s ní byly telefonicky konzultovány. 

Program 

1) Valná hromada – dokončení formalit 

2) Rozpočet na rok 2018 

3) Kalendář závodů na rok 2018 

4) Pravidla soutěží 

5) Webové stránky 

6) Partneři ČSK 

7) Působnost vedení ČSK 

8) Členské příspěvky, závodní licence 

9) Různé 

 

BOD 1 – Valná hromada – dokončení formalit 

 Podepsán zápis z Valné Hromady ČSK předsedou a zapisovatelm Valné hromady. 

 Úkol: Martin Kadlec podá návrh na změnu osoby statutárního zástupce na rejstříkový soud. 

BOD 2 – Rozpočet na rok 2018 

 Očekávané příjmy: 

o 50000 členské příspěvky 

o 80000 sponsoring 

 Plánované výdaje: 

o 60000 příspěvek pořadatelům na časomíru 

o 15000 ceny za soutěže a nová hlavní putovní cena  

o 5000 přechod na nový web 

o 5000 provoz webu 

o 15000 provoz předsednictva (cestovní příkazy) 

o 10000 – Václavu Liškovi za činnosti pro svaz v předchozích dvou letech. 

o 5000 – náklady na reprezentaci při jednání se sponzory 

o 10000 aparatura – nutnost koupit novou bednu 

o 5000 náklady na účetnictví 

o Další technické záležitosti nutné pro provoz svazu, kde očekáváme nulové náklady 

(zajistí sponzoři): 

 prapory sponzorů – oslovit sponzory aby je dodaly 



 plachta za stupně vítězů: nechat vyrobit novou k výročí 50 let od začátku 

Rolloligy, grafiku domluvit s hlavním spozorem (Pilát), výroba Martin Žaba. 

 Čísla na řidítka: ideálně zvětšit čísla. Velikost nechat. 

o Případně přebytky: více podporovat závody RL 

 Plánované příjmy: 130000 Kč. 

 Plánované výdaje: 130000 Kč. 

 Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný nebo mírně přebytkový. Pokud budou nižší přijmy, 

plánovené výdeje budou kráceny. Případný přebytek rozpočtu se použije na výraznější podporu 

pořadatelů Rolloligy. 

BOD 3 – Kalendář závodů na rok 2018 

 Primární je kalendář Rollol ligy (RL) a Evropského poháru (EC), ostatní závody budou vyhlášeny 

až budou jasné termíny RL a EC. 

 Plánovaný počet závodů: 

o 5-6 kol RL 

o 6 závodů ČKP 

o 6 závodů ČKKP 

 Pracovní verze kalendáře je přílohou 1 tohoto zápisu. 

BOD 4 – Pravidla soutěží 

 Pokyn Valné hromady ukládal předsednictvu projednat níže uvedené body: 

o Sjednocení ategorií s IKSA: JV se pokusí prosadit naše kategorie v IKSA, konkrétně 

juniorské + ultravetrány/ky. 

 Kategorie ELITE: po diskuzi předsednictvo v roce 2018 kategorii Elite nezavede (po dotazu 

s nejlepšími masters není o kategorii zájem) 

 Ostaršování: v pravidlech pro rok 2018 povolíme kadetům účast v RL v kategorii junioři. 

Požadavek na ostaršení bude nutno uvést při registraci závodníka do sezony. 

 Závody pro děti do 10 let: v rámci RL předsednictvo doporučuje pořádat vložené závody pro děti 

(nepočítá se celkové pořádí). Pokud organizátor uspořádá aspoň jeden závod pro děti, ČSK 

zvyšuje příspěvek pro organizátora o 1000 Kč. Závody musí respektovat délky tratí v Pravidlech. 

BOD 5 – Webové stránky 

- Nový web bude hostovaný na jiném serveru u jíné společnosti dle návrhu M. Bugnera - migrace 

schválena (lepší podmínky a nižší cena). 

- Předsednicto prošlo nové webové stránky a sepsalo připomínky, které MK projedná s Martinem 

Bugnerem. 

o Redaktoři nových webových stránek - podle soutěžní odpovědnosti (PP, MŽ, LK, JV) 

BOD 6 – PARTNEŘI ČSK 

- ATEX – vyrobit dres pro vítěze RL (zdarma) 



- ‘Repre’ trička na MS – oslovit Atex 

BOD 7 – PŮSOBNOST VEDENÍ ČSK 

- Struktura ČSK – viz příloha číslo 2. 

- Techničtí delegáti - Jan Horák, Radoslav Maixner: kontrola propozic a struktury tratí 

- Účetnictví: 

o Účetnictví za 2017 by měl dodělat Karel Dvořák 

o Od 2018: Aktivní právo k účtu bude mít Zdeněk Hercik. 

BOD 8 – Členské příspěvky, závodní licence. 

 Předsednictvo se rozhodlo ponechat příspěvky v současné výši. 

BOD 9 – Různé 

 MK ve spolupráci s Martinem Bugnerem: zajistit přesměrování emailu předsedy ČSK 

 MK zajistí, aby po zaplacení registrace přišel potvrzovací email. 

 

Zapsal Martin Kadlec. 

  



Příloha č. 1 – Pracovní verze kalendáře 2018 

datum název akce místo status poznámka pořadatel 

7.4. ?? Masaryk RUN - 10,442km Brno   10,442km   

15.4. ČKP Pardubice Pardubice ČKP půlmaraton   

            

12. - 13.5. RL VELKÉ POŘÍČÍ 
V. Poříčí / Polsko (okr. 

Náchod)  
RL dl.z a kritérium   

            

26.- 27.5 RL Laba arena (MČR/EC) Račice RL  kritérium a dl.z   

2.-3.6. EC Estonska   EC     

9.6. Koloběžka CUP Praha ČKP 

Koloběžka CUP 

!! pouze pokud budou 
splněny bezpečností 
pravidla  atd. 

16.6.?? ČKP Louny Louny   15 - 21 km   

23.- 24.6. RL PLZEŇ (MČR/EC) Plzeň RL  kritérium, dl.z, štafety   

19. - 22.7. MS/EC Holandsko Holandsko MS  sprint štafety, maraton   

            

25/8 Ostravské okruhy Ostrava ČKP     

8. - 9.9, RL Petrovice  
Moravský Krumlov 

(okr.Znojmo) 
RL 

  
  

15.9. Blanenská 10 Blansko ČKP     

22. - 23.9. RL Ostrava Ostrava RL dl. závod, kritérium spíš by chtěli 29. a 30. září, 

říjen Kritérium Hošťka Stará Boleslav ČKP    
listopad  Touškovské okruhy Město Touškov Bez pedálů     

  



Příloha č. 2 – Orgnizační schema ČSK 

 


