ZÁPIS Rady ČTA
č. 003 /2016
Datum:
26.11.2016; 8:00 hod
Místo:
salónek, Clarion Grandhotel Zlatý Lev – Liberec, Gutenbergova 3
Pozvaný (b.t.)
Role
Účast
Lenka Kovářová
předsedkyně Rady ČTA, sportovní ředitelka ČTA
Ano
Filip Ospalý
člen Rady ČTA
Ano
Milan Hendrych
člen Rady ČTA
Ano
Rudolf Cogan
člen Rady ČTA
Ano
Jan Laube
člen Rady ČTA
Ne
Tomáš Petr
ředitel ČTA
Ano
Antonín Bauer
generální sekretář ČTA
Ano
Josef Dvořák
administrativní pracovník ČTA
Ano
Rostislav Matera předseda Revizní komise ČTA
Ano
Ladislav Feierfail předseda Disciplinární komise ČTA
Ano
Aleš Novotný
předseda Rozhodčí komise ČTA
Ano
1. Úvodní slovo předsedkyně Rady ČTA:
Předsedkyně Rady ČTA poděkovala Radě ČTA za její činnost a vyjádřila přání i nadále
spolupracovat (všichni členové Rady ČTA budou kandidovat do Rady ČTA i pro další
období).
Předsedkyně Rady ČTA nastínila nutnost řešení organizační struktury ČTA
i s výhledem na možné navýšení finančních prostředků z dotačních titulů pro rok
2017.
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 (28.-29.7.2017).
Předsedkyně Rady ČTA informovala Radu ČTA o úspěšné kandidatuře pořadatele EP
v Karlových Varech V. Malého pro pořádání SP v OHTT v Karlových Varech. Ten se tak
uskuteční v termínu 3.9.2017.
Rada diskutovala nad tématem vize ČP 2017 (per rollam č. 07.16) předložené
ředitelem ČTA panem T. Petrem.
2. Informace GS ČTA:
Rada ČTA byla informována o anonymních oznámeních, která jsou zasílána jednak
písemnou formou na státní instituce a jednak e-mailem na členy ČTA. Rada ČTA se
shodla na zvážení právní obrany proti těmto informacím, které mají za cíl poškodit
ČTA a členy vedení ČTA a nezakládají se na pravdě.
Rada ČTA byla GS ČTA seznámena s reakcí na lživé vyjádření anonymního pisatele na
téma zadluženosti ČTA, kdy tato informace se nezakládá na pravdě a je
interpretována ve smyslu poplašné zprávy. Informace je překroucena ze zprávy
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Účetní závěrky ČTA za rok 2015 zveřejněné v rejstříku. Reakce ČTA budou předány
delegátům VH ČTA.
Rada ČTA byla seznámena s posledním vývojem šetření policie v případu č.j. KRPA226535-22/TČ-2016-000093-ŠA.
Rada ČTA byla seznámena s předběžným závěrem veřejno-správní kontroly z MŠMT
na dotace za období 2012-2015.
Rada ČTA byla seznámena se stavem rozpočtu ČTA, který bude přednesen GS ČTA
na VH ČTA. Rada ČTA byla seznámena s půjčkou 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.
3. Report ředitele ČTA a jednatele ČTTS s.r.o.:
a) oblast technické sekce – informace o ČP 2016 (více v Zápisech z porad vedení).
b) oblast ČTTS s.r.o. – v roce 2016 uzavřeny spolupráce s FORD, TRIEXPERT, ATEX,
DENÍK.cz, ČT, Victoria Production s.r.o.
4. Různé:
Rada ČTA schválila nákup fyzioterapeutické techniky pro potřeby reprezentace jako
součást investiční dotace ze strany MŠMT od firmy BTL ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
a.s. (vítěz VŘ). Tyto přístroje budou předány do dlouhodobého pronájmu OLYMP CS
MV.
Rada ČTA schválila dle návrhu sportovní ředitelky ČTA nevypsat VŘ na pozice trenérů
jednotlivých kategorií a koordinátora seniorské reprezentace a prodloužit smlouvy se
současnými z důvodu dobré spolupráce (J. Řehula, L. Vrobel, M. Hotový, J. Vaněk,
J. Rajtr).
Rada ČTA byla sportovní ředitelkou a předsedkyní ČTA informována o přípravě nové
směrnice trenérů a kodexu trenéra.
Rada ČTA byla předsedou DK ČTA informována o stavu případu podezření z porušení
antidopingových pravidel na základě oznámení ADV ČR. DK ČTA konstatovala, že
V. Sommer byl uznán vinným a byl mu udělen trest ve výši 4 roky zákazu činnosti.
Jmenovaný má právo na odvolání u Rozhodčí komise ČTA.
Rada ČTA přijala od DK ČTA 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.
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Rada ČTA schválila Per rollam_08.16 návrh Koncepce přípravy mládeže v triatlonu
2016-2020 ČTA a Prováděcích pokynů Koncepce přípravy mládeže v triatlonu 20172020 ČTA předložené sportovní ředitelkou a předsedkyní ČTA L. Kovářovou.
Rada ČTA schválila Per rollam_07.16 návrh nových Stanov ČTA jako podklad pro
schvalování VH ČTA, předložené předsedkyní Rady ČTA a GS ČTA.
Rada ČTA schválila Per rollam_05.16 návrh TK ČTA vize ČP 2017 předložený ředitelem
ČTA panem T. Petrem.
Rada ČTA schválila přijetí klubů schválené per rollam_04.16, 06.16.

Zapsal: Bauer
Schválil: L. Kovářová
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