ZÁPIS Rady ČTA
Datum:
25.1.2017; 10:00 hod
Místo:
zasedací místnost ČTA,Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Pozvaný (b.t.)
Role
Lenka Kovářová
předsedkyně Rady ČTA, sportovní ředitelka ČTA
Filip Ospalý
člen Rady ČTA
Milan Hendrych
člen Rady ČTA
Vladimír Malý
člen Rady ČTA
Jan Laube
člen Rady ČTA
Tomáš Petr
ředitel ČTA
Antonín Bauer
generální sekretář ČTA
Josef Dvořák
administrativní pracovník ČTA
Rostislav Matera předseda Revizní komise ČTA
Ladislav Feierfail předseda Disciplinární komise ČTA
Aleš Novotný
předseda Rozhodčí komise ČTA

č. 001 /2017

Účast
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne

1. Úvodní slovo předsedkyně Rady ČTA:
Předsedkyně Rady ČTA poděkovala Radě ČTA za účast na prvním setkání v roce 2017
a současně prezentovala současný stav ČTA a budoucí strategii ČTA v různých
oblastech jako např. politické, PR, marketing, sportovní. Zde představila změny
v organizačním systému řízení a fungování ČTA v podobě prezentované strategie.
Rada ČTA schválila zrušení pozice ředitel ČTA.
Předsedkyně Rady ČTA informovala, že dojde k navýšení dotačních finančních
prostředků (MŠMT).
Předsedkyně Rady ČTA informovala Radu ČTA o brzkém podpisu smlouvy mezi
TriPrague s.r.o. a Challenge o spolupráci. TRiPrague 2017 tak vstoupí do série
Challenge (Challenge Prague 28.-29.7.2017). Rada ČTA bude smlouvu schvalovat
pravděpodobně per rollam.
Předsedkyně Rady ČTA informovala Radu ČTA o světových akcích v roce 2017
konaných na území ČR, které nás čekají, a to SP Karlovy Vary OHTT, JEP Tábor a
Challenge Prague.
Rada ČTA byla informována, že v případě souhlasu Rady ČTA s TO DO (bude zasláno
ke schválení per rollam) /TO DO je výtahem strategie a změn v organizačním systému
ČTA/, budou vypsána poptávková řízení na pozice sportovního ředitele ČTA,
manažera mládeže ČTA a administrativního pracovníka.
Rada ČTA schválila půjčku od Lenky Kovářové ve výši 600.000,- na překlenutí nízkého
cash flow ČTA před obdržením prvních dotací ze strany MŠMT. Smlouva bude
předložena ke schválení revizní komisi ČTA.
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Rada ČTA přijala od DK ČTA a projednala případ napadení rozhodčího na závodě
DOKSY Race (11.9.2016) dle Čl. 2, odst. 3 platného Disciplinárního řádu ČTA
podaného technickým ředitelem ČTA panem P. Mužíčkem. Rada ČTA bude tuto
událost řešit ve složení dle výsledku volební VH ČTA na svém nejbližším jednání, a to
25.1.2017 (samostatný Zápis).
2. Informace GS ČTA:
Rada ČTA byla seznámena s posledním vývojem šetření policie v případu č.j. KRPA226535-22/TČ-2016-000093-ŠA.
Rada ČTA byla seznámena se závěrem veřejno-správní kontroly z MŠMT na dotace za
období 2012-2015. V současné chvíli nás čeká kontrola z FÚ.
Rada ČTA byla GS ČTA seznámena se stavem rozpočtu ČTA za rok 2016, kdy
předběžné výsledovky hovoří o pozitivní bilanci ve výši 500 tis, tak jak bylo avizováno
na VH ČTA 2016. Rada ČTA byla seznámena s návratností půjčky od ČUS ve výši 600
tis Kč, jakožto v současné chvíli jediným závazkem ČTA. Půjčka slouží k překonání
nízkého cash flow ze začátku roku, než jsou zaslány zálohy dotací MŠMT. ČTA půjčku
vrátí a požádá o novou, tak abychom finančně překlenuly první měsíce roku.
Předpokládáme, že v letošním roce bychom půjčku vrátili předčasně.
3. Report ředitele ČTA a jednatele ČTTS s.r.o.:
a) oblast technické sekce – informace o ČP 2016, Vyhlášení ČP 2016 (více v Zápisech
z porad vedení) a příprava ČP 2017.
b) oblast ČTTS s.r.o. – v roce 2017je uzavřena spolupráce s FORD, ATEX a připravuje
se smlouva se ZEROD. Bude vypsáno poptávkové řízení na pozice fotografa ČTS
s.r.o., PR agentury, marketingové agentury a firmy pro technickou podporu
organizace ČP.
4. Různé:
Rada ČTA informována o stavu případu porušení antidopingových pravidel na základě
oznámení ADV ČR. Rozhodčí komisi ČTA bylo doručeno odvolání sportovce
V. Sommera, proti rozhodnutí DK ČTA.
Rada ČTA schválila přijetí klubu schválené per rollam_09.16.
Další jednání Rady ČTA je naplánováno na 19.4.2017.
Případ napadení rozhodčího ze strany závodníka na ČP v dlouhém triatlonu v
Doksech, 11.9.2016 (viz Příloha a samostatný Zápis).
Zapsal: Bauer
Schválil: L. Kovářová

2

Příloha:
Případ napadení rozhodčího ze strany závodníka na ČP v dlouhém triatlonu v Doksech, 11.9.2016.
Výňatek ze samostatného zápisu:
Přítomni:
Pozvaný (b.t.)
Lenka Kovářová
Filip Ospalý
Milan Hendrych
Vladimír Malý
Jan Laube
Tomáš Petr
Antonín Bauer
Daniel Pallavicini
Petr Neumann
Petr Mužíček
Lukáš Erben

Role
předsedkyně Rady ČTA, sportovní ředitelka ČTA
člen Rady ČTA
člen Rady ČTA
člen Rady ČTA
člen Rady ČTA
ředitel ČTA
generální sekretář ČTA
rozhodčí ČTA
technický delegát ČTA
technický ředitel ČTA
závodník

Účast
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne,
omluven
Ne

Rada ČTA dne 25.1.2017 projednala fyzické napadení rozhodčího ČTA na ČP v dlouhém triatlonu v
Doksech, 11.9.2016. Agresorem byl závodník Lukáš Erben, rok nar. 1982, s níže uvedeným
rozhodnutím:
Rozhodnutí:
I.
Rada ČTA ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Disciplinárního řádu ČTA zakazuje účast Lukáše
Erbena, rok nar. 1982 na všech akcích pořádaných ČTA a členy ČTA.
II.
Zákaz dle výroku I. lze přezkoumat nejdříve po uplynutí 10 let.
III.
Rada ČTA ukládá sekretariátu ČTA informovat o výrocích I. a II. pořadatele sportovních akcí v
České republice i zahraničí.
Odůvodnění:
Dokazování provedené orgány činnými v trestním řízení, tedy výpovědi pachatele, poškozeného,
svědků a lékařské zprávy, dostatečně odůvodňují závěr, že Lukáš Erben napadl rozhodčího v průběhu
závodu Českého poháru v dlouhém triatlonu dne 11.9.2016.
Tímto svým jednáním naplnil skutkovou podstatu nejzávažnějšího přestupku disciplinárního řádu
ČTA, tedy dle čl. 20, neboť fyzicky napadl jiného při závodech. Disciplinární komise ČTA rozhodla dne
23.11.2016, že Lukáš Erben není členem ČTA. S ohledem na to se na Lukáše Erbena neuplatní řízení a
tresty dle disciplinárního řádu, a uplatní se jen čl. 2 odst. 3 disciplinárního řádu ČTA, který radě ČTA
umožňuje a) zakázat účast na všech nebo některých akcích pořádaných členy ČTA a b) zakázat získání
členství v ČTA.
Rada ČTA na základě tohoto ustanovení rozhodla ve smyslu písm. a) citovaného ustanovení zakázala
Lukášovi Erbenovi účast na všech akcích pořádaných ČTA a členy ČTA. Rada ČTA při tom vzala v úvahu
to, že jde o opakované napadení rozhodčího a že násilí dosáhlo značného stupně, když probíhalo
proti člověku, který se už nijak nebránil (ležel na zemi).
Toto trestní opatření je především ochranou rozhodčích, pořadatelů a závodníků, tak aby se předešlo
dalším konfliktům, které by vyvolal Lukáš Erben.
Rada ČTA ve svém usnesení projevila určitou možnost přezkoumat své rozhodnutí po uplynutí 10 let,
a to za podmínky, že se Lukáš Erben v mezidobí napraví.
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