
Zápis z jednání předsednictva ČSK ze dne 16.10.2019 

Místo: Koloběžkové muzeum Hlavního města Prahy 

Přítomni: Honza Vlášek, Petr Pešta, Zdeněk Hercik, Vlasta Pytela, Šárka Waldhauserová (telefon) 

Zapisovatel: Honza Vlášek 

1. Změny ve struktuře a organizaci ČSK v návaznosti na rozhodnutí valné hromady 

Změny zápisu a výmazy v rejstříku, předání bankovních údajů předsedovi  přístupů k mailu ČSK - bude 

provedeno v nejbližší době. 

2. Uzavření sezony 2019, dluhy pohledávky apod. 

- Dluhy ČSK– 0,- Kč 

- Pohledávky – 55.000,- Kč budou vyřízeny do konce října 

- Očekávané výdaje do konce roku 2019 – 0,- Kč 

- Stav bankovního účtu ČSK ke dni 16.10.2019 – 84688,- Kč 

 

3. Účetnictví  

Vlasta Pytela prověří zákonné náležitosti vedení účetnictví a problematiku daňového přiznání 

v případě ČSK a případně zajistí účetního ČSK. 

4. Rozpočet na sezonu 2020 

Očekávané příjmy 

- 75.000,- Kč – příspěvky a závodní licence 

- 60.000,- Kč sponzorské příspěvky 

Celkem: 135.000,- Kč 

Očekávané výdaje 

- Časomíra 80.000,- Kč – schváleno navýšení příspěvku na časomíru pořadatelům na 

16.000,- Kč za ligové kolo (víkend) – jde o pevnou částku. 

- Ceny a medaile  – 25.000,- Kč 

- Nový pohár pro mistra Rollo ligy muži a ženy – 10.000,- Kč 

- Web – 1200,- Kč 

- Lékárnička – 1000,- Kč 

- Zpracování průběžných a celkových výsledků Rollo ligy - 5000,- Kč  

- Zpracování průběžných a celkových výsledků ČKP – 3000,- Kč 

- Příspěvky na cestu a činnost předsednictva –  5000,- Kč 

Celkem: 130.200,- Kč 

Cílem ČSK je hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

 



 

5. Kalendáře soutěží 2020 

Rollo liga 

- 15/16.5. - Konstantinovy Lázně 

- 20/21.6. – Plzeň, MČR, Eurocup 

- 12./13.9. – Letohrad 

- 26/27.9. – Velké Poříčí RL plus ČKP 

- Lipník nad Bečvou – zatím navržený termín 30./31.5. 

ČKP 

- Martin Žaba vypracuje kalendář ČKP 2020 

ČKKP 

- ČSK hledá garanta soutěží ČKKP pro rok 2020, jinak je vážně ohrožena organizace této 

soutěže 

- Zájemci nechť se hlásí předsedovi na predseda@ceskykolobeh.cz   

Eurocup 

- Vrcholem sezony je Mistrovství světa v Estonsku v Polvo ve dnech 16.19.7.2020 

- V ČR proběhne Eurocup v rámci ligového kola v Plzni 

- O pořádání EC Holandsko se rozhodne v prosinci 2019 

 

6. Soutěžní řád 2020, Pravidla 2020 a jejich změny 

- Petr Pešta projde náměty z valné hromady ČSK a promítne je do Pravidel koloběžkových 

závodů a Soutěžního řádu 2020 

- Předsednictvo rozhodlo o tom, že strop pro startovné v závodech Rollo ligy se nezvyšuje 

- Předsednictvo rozhodlo o navýšení poplatku za závodní licenci na sezonu 2020 o 100,- Kč, 

tj. na 300,- Kč (platí pro dospělé složky senioři, masters, veteráni, ultravetráni) 

- Registrace má na starosti Martin Kadlec a Zdeněk Hercik a  budou spuštěny 1.1.2020. 

- Petr Pešta zapracuje do pravidel ustanovení týkající se trati sprintu, kdy nadále není 

nutné, aby 400m sprint byl pouze na atletickém ovále 

- Předsednictvo jmenuje technické delegáty pro sezonu 2020 – Jan Horák, Radek Maixner, 

Vlasta Pytela, Šárka Waldhauserová 

- Předsednictvo rozhodlo o tom, že celkové pořadí ČKP bude vyhodnoceno bez škrtů za 

neúčast v závodě 

 

7. Web, sociální sítě, komunikace 

- U Rollo ligy a ČKP ČSK doporučuje na webových stránkách uvést informaci o tom, že se 

závod koná, a to nejpozději v pondělí před závodním víkendem a v týdnu po závodním 

víkendu článek odkazující alespoň na výsledky závodu. 

- Předsednictvo hledá zájemce o správu sociálních sítí ČSK. Zájemci nechť se hlásí 

předsedovi na predseda@ceskykolobeh.cz.   
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-  

 

8. IKSA, MS 2022, ME 2021 

- IKSA hledá pořadatele ME 2021 a MS 2022 

- Případné náklady na provoz IKSA budou rozděleny rovným dílem mezi ČSK a NAF, jakožto 

dvě jediné v současné době fungující koloběžkové federace 

V Praze dne 16.10.2019 

Předsednictvo ČSK 


