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NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Jednací řád“ 

 

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

1.1. Valné hromady České triatlonové asociace („ČTA“) se ve smyslu čl. 

2.5. stanov ČTA účastní členové ČTA. Hlasovací právo na valné hromadě 

mají členové, kteří jsou právnickými osobami a mají ke dni 

předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou Valnou hromadu 

zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA 

nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas.  

1.2. Každý člen, který je právnickou osobou a který je uveden v odstavci 

1.1. je na valné hromadě zastoupen nejvýše jedním delegátem.  

1.3. Delegát je povinen se při prezentaci prokázat potvrzeným 

mandátem a platným osobním dokladem.  

1.4. Valná hromada ČTA je neveřejná. Valné hromady ČTA se dle čl. 

3.2.12. Stanov ČTA účastní členové ČTA, členové orgánů ČTA, delegáti a 

osoby přizvané svolavatelem valné hromady k zajištění jejího průběhu. 

1.5. Valné hromady se konečně účastní hosté pozvaní Radou ČTA a 

pracovníci sekretariátu ČTA, případně další osoby zajišťující po technické 

či organizační stránce průběh valné hromady. 

 

2. USNÁŠENÍSCHOPNOST VALNÉ HROMADY 

2.1. Valná hromada ČTA je schopna se usnášet, jsou-li přítomni delegáti 

disponující alespoň jednou polovinou hlasů dle evidence členů 

k 4.10.2022 v souladu s platnými Stanovami ČTA (čl. 3.2.8. Stanov ČTA). 

2.2. V případě, že není valná hromada usnášeníschopná v čase, kdy má 

být jednání valné hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách 

náhradní valná hromada s nezměněným programem jednání, která je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů, resp. počet 

hlasů, jimiž přítomní delegáti disponují (čl. 3.2.8. Stanov ČTA). 
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3. ŘÍZENÍ VALNÉ HROMADY 

3.1. Jednání valné hromady řídí až do volby pracovního předsednictva 

předseda Rady ČTA. 

3.2. Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo 

zvolené valnou hromadou, volené na návrh Rady ČTA a přítomných 

delegátů. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího 

valné hromady.  

3.3. Pracovní předsednictvo má právo rozhodovat o všech organizačních 

záležitostech v průběhu jednání valné hromady. 

3.4. Předsedající valné hromady uděluje a odnímá slovo jednotlivým 

delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního předsednictva potřebná                       

k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí s 

rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností 

valná hromada. 

 

4. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

4.1. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce na 

valnou hromadu rozeslané ve smyslu čl. 3.2.6. a 3.2.7. Stanov ČTA. 

4.2. Usnesení ke konkrétnímu bodu programu se přijímá hned po 

ukončení projednání takového bodu. K projednaným a uzavřeným bodům 

se valná hromada již nevrací. 

4.3. Každý účastník valné hromady má právo vystoupit v diskusi (max. 

rozsah příspěvku je z časových důvodů 3 minuty ke každému 

projednávanému návrhu). Program valné hromady předpokládá diskusi ke 

každému bodu programu. Předsedající valné hromady má právo odejmout 

diskutujícímu slovo, pokud nehovoří věcně k tématu, opakuje už 

přednesené názory bez nových námětů řešení, vystupuje po několikáté se 

stejnou myšlenkou, nebo hrubě uráží další účastníky valné hromady. 

4.4. O předložených návrzích se hlasuje zdvižením mandátu 

(hlasovacího lístku). 

4.5. Nejdříve se hlasuje o protinávrzích a to v pořadí, v jakém byly 

předloženy. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina v 

okamžiku hlasování přítomných delegátů resp. členů s hlasovacím 
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právem. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí nejméně dvou třetin 

přítomných hlasů čl. 3.2.9. Stanov ČTA. 

4.6. Delegát, který opustí jednání valné hromady, je povinen při odchodu 

vrátit hlasovací lístek. 

4.7. Z jednání valné hromady je pořizován zápis s obsahem základních 

připomínek, námětů a návrhů řešení, jehož vyhotovení zabezpečuje Rada. 

Pro zajištění autenticity zápisu je pořizován zvukový či zvukově-obrazový 

záznam jednání. 

 

5. KOMISE VALNÉ HROMADY 

5.1. Valná hromada schvaluje tříčlenné pracovní komise valné hromady: 

5.1.1. Mandátová komise ověřuje přítomnost a platnost mandátů delegátů 

a kontroluje, zda je delegát členem ČTA. Dále registruje přítomnost dalších 

účastníků s hlasem poradním, podává valné hromadě informaci o počtech 

prezentovaných a přítomných účastníků, sčítá hlasy při veřejném 

hlasování. 

5.1.2. Návrhová komise předkládá na základě průběhu jednání a 

písemných návrhů a připomínek delegátů návrh usnesení ke každému 

bodu programu valné hromady a další údaje o průběhu jednání, včetně 

usnášeníschopnosti, příp. poměrech hlasů, pokud si to valná hromada 

vymíní. Zodpovídá za zpracování souhrnu přijatých usnesení, který 

odevzdává s podpisem předsedy komise do zápisu z jednání valné 

hromady. 

5.1.3. Volební komise shromažďuje a předkládá valné hromadě 

navrhované kandidáty, organizuje a řídí volby dle samostatně 

schvalovaného volebního řádu, informuje o výsledku voleb, a taktéž 

provádí kontrolu průběhu voleb. 

5.2. Komise si zvolí při zahájení činnosti předsedy komisí, kteří je budou 

při jednání valné hromady zastupovat.  
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NÁVRH PROGRAMU VH ČTA 

Dne 5. listopadu 2022, Praha 

 
Návrh programu:  
1. Zahájení VH ČTA 
2. Úvodní slovo předsedy Rady ČTA 
3. Schválení jednacího řádu a programu VH ČTA 
4. Volba pracovního předsednictva 
5. Volba mandátové a návrhové komise 
6. Zpráva předsedy Rady ČTA o činnosti ČTA v období od 4. 11. 2021 

do  4. 11. 2022 a výhled 
7. Zprávy sportovního ředitele, technického ředitele, zástupce PR ČTA 
8. Zpráva o hospodaření ČTA (2021, 2022, návrh 2023) 
9. Zpráva Revizní komise ČTA 
10. Zpráva Disciplinární komise ČTA 
11. Zpráva Rozhodčí komise ČTA 
12. Diskuse k předneseným zprávám 
13. Schválení stavu hospodaření za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 

2023 
14. Hlasování o zprávách předsedy Rady ČTA, sportovního ředitele a 

technického ředitele ČTA 
15. Přednesení návrhu nových Stanov ČTA 
16. Diskuse k návrhu nových Stanov ČTA 
17. Schválení návrhu nových Stanov ČTA  
18. Různé 
19. Schválení zbývajících usnesení VH ČTA 
20. Závěr VH ČTA 
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1. Zpráva předsedy ČTA 
Vážení sportovní přátelé, 

konec roku 2021 a začátek roku 2022 byl pro ČTA 

v některých momentech velice složitý. Přesto si myslím, 

že se nám podařilo toto období ustát se ctí. Dovolím si 

zde popsat pár základních stěžejních témat. Pro větší 

přehlednost je rozdělím na dvě části, a to vnitřní a vnější. 

Pokusím se být stručný, neboť mnoho témat bude 

popsáno garanty jednotlivých sekcí přímo. Na úvod zmíním věc, které 

bohužel vyvolala určité negativní reakce. Organizační schéma schválené 

Radou ČTA bylo představené na předchozí VH ČTA ve Zlíně. Tato struktura 

je základním diagramem struktury ČTA. Je to seznam pozic v dané 

struktuře ČTA s naznačením linií řízení. Tato pomůcka má sloužit 

k pochopení řízení ČTA a kompetencí, neboť některé části našich sekcí 

vykazovaly otazníky v oblasti rozsahu a kompetencí činností. Nejde o 

žádný autokratický systém, ale o návod jak se orientovat v dané pozici a 

sytému. Špatné pochopení dle mého názoru plynulo zejména z názvu 

některých pozic a z chybného postoje, že strukturu nelze měnit. Zde pro 

uklidnění uvedu, že změny jsou možné a již víme, že systém musí 

umožňovat jistou dávku dynamiky, neboť nepracujeme v úplně pevném 

procesním prostředí. Musíme, však zachovávat strukturu propojení 

natolik, aby nedocházelo ke kompetenčním střetům, neboť to by pak 

mohlo být problém, který se již v minulosti projevil. Ve schématu pak 

můžeme nacházet východiska pro další činnost. 

 

Vnitřní 

Změny ve sportovní sekci ČTA 

Uvnitř ČTA došlo ke konci roku 2021 k obměně na pozicích ve sportovní 

sekci, a to na základě uplynutí doby platnosti smluv a neprodloužením 

těchto smluv zejména ze strany bývalých spolupracovníků. Vypsali jsme 

VŘ. Pan Nikola Štourač vystřídal Martina Hotového na pozici sportovního 

ředitele. Jan Čelůstka zaujal pozici koordinátora reprezentace. Jan 

Jakubíček začal pracovat jako asistent reprezentačního trenéra pro 

kategorii U23/dospělí a Jan Kubeš jako asistent trenéra pro mládež 
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dorost/junioři. Pan Jan Vaněk pak smluvně zastřešoval kategorii žáků. 

Bohužel pozici hlavního trenéra nám k 30. 5. 2022 opustil na vlastní žádost 

Lukáš Vrobel. Na základě těchto okolností pak docházelo k nastavení 

zastupování tak, aby nebyla nijak narušena činnost sportovní sekce a 

zejména zabezpečení reprezentačních týmů. Současně z rodinných 

důvodů ukončil svoji činnost pro ČTA i garant metodiky pan Luboš Bílek, a 

to k 31. 8. 2022. Pro potřeby trenérského vzdělávání a potřeb udělení 

trenérských tříd byla domluvena spolupráce s panem Jiřím Seidlem. Od 1. 

6. 2022 byl na pozici asistenta metodiky zasmluvněn na částečný úvazek 

pan Jan Taufer. Výše uvedení pak doplnili stávající členy týmu, a to pana 

Milana Kulmana, pracujícího na pozici koordinátora mládeže a pana 

Josefa Rajtra, koordinátora AG reprezentace a paratriatlonu. 

Obecná činnost sekce, však byla řízena zejména na základě dokumentu 

„Koncepce řízení sportovní sekce a reprezentace“, který byl zveřejněn        

31. 12. 2021 jako požadavek, který vzešel z rozhodnutí VH ČTA 2021. 

Tímto všem výše uvedeným děkuji, že se aktivně zapojili a nad rámec 

pracovali pro přípravu období, transparentních nominací a následnou 

podporu nejen reprezentačních výběrů. Ne vždy měli dobré startovní 

podmínky a možnost jakéhosi hájení, tak jak tomu bývalo v předchozích 

obdobích. 

Další podstatná činnost byla vyvíjena v rámci vytvoření konceptu 

vzdělávání trenérů a s tím spojená motivace ke vzdělání. Nedílnou 

součásti je podpora vycházející zejména z programu Talent. Zmíním zde i 

probíhající diskuzi nad návrhem nastavení nového přístupu k zařazování a 

podpoře také klubů a sportovců v rámci zmíněného programu. 

Myslím, že podpora reprezentace a zajištění VT a závodů proběhla na 

kvalitní úrovni. Jsem rád, že jsme konečně díky aktivitě především Honzy 

Čelůstky a Nikoly Štourače zahájili pilotní provoz centrální tréninkové 

přípravy v Brně. Ač byl tento projekt dlouho jen na papíře, přes všechny 

překážky právě nyní dostává svůj prostor. Následně vyhodnotíme jeho 

životaschopnost a opodstatnění.  Rovněž jsem rád, že se podařilo začít 

vydávat trenérský newsletter, který je další vlaštovkou toho, že nám není 

lhostejné, co se v této sekci ČTA děje. Uskutečnili jsme také mládežnické 

kempy pro členy ČTA. Zmíním i jednání na pražském gymnáziu Nad 
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Rokoskou o případné spolupráci při zajištění studia s možností přípravy 

pro triatlonisty. Myslím, že je to jedna z věci, která byla z činnosti ČTA 

mými předchůdci vypuštěna a nyní nám chybí. Je třeba opět spojit 

vzdělávání s naším sportem. Zajištění propojení vzdělání se sportem je 

velmi důležité pro dobrý přechod z mládežnických do starších kategorií. 

Budeme se muset pokusit tuto podporu znovu nastartovat. 

Mám radost, že se nám podařilo podpořit i nominované AG účastníky 

finálového závodu IM na Havaji. 

Bohužel přese všechnu snahu máme však velké rezervy zejména 

komunikační a v neposlední řadě personální. Čeká nás ještě hodně práce 

a zejména pak na poli vzdělávání, kdy musíme z různých zdrojů naplnit 

především odborný obsah. Musíme totiž pracovat se situací, kdy nám 

chybí tolik potřebné vědecké pracoviště umístěné na akademické půdě 

specializující se na triatlon, jak tomu bylo například dříve na FTVS. 

 

Technická sekce a pořádání závodů  

Závody, které v letošním roce proběhly, byly si myslím kvalitní a se 

zvyšující se PR hodnotou. Letos jsme vypsali na další období VŘ na 

dodavatele služeb ČP. Rovněž nás těší standartní úroveň EPJ Tábor. 

Obzvláště jsme hrdí na Světový pohár v Karlových Varech, který je naší 

výkladní skříni a letos navíc s přímým přenosem ČT. Současně tu máme 

kvalitní závod XTERRA. Série krajských pohárů, za něž jsme také rádi, je 

třeba dále rozvíjet. Chci vás také informovat, že proběhla jednání 

s potencionálními pořadateli IM v Hradci králové, ale to je však stále ještě 

dlouhá cesta. 

Kvalitní práce rozhodčích pod vedením Petra Mužíčka je zřejmá i 

s aktivitou jednotlivých členů rozhodcovského sboru, kterých si vážím.  

Jsem rád, že roste jejich prestiž a jsou zváni na mezinárodní akce.  

I v roce 2022 byl znovu otevřen projekt Grantové podpory krajských a 

partnerských mládežnických závodů. 

Zvláště mne pak těší zařazení triatlonu na program LODM 2024, která se 

uskuteční v Jihočeském kraji.  

Jednáme s předsedou WQF Václavem Markem na téma „Kvadriatlon a 

jeho stav“. 
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Elektronický databázový a přihlašovací systém s názvem Czech Triathlon 

System (CTS), přešel pod naší správu, ale stále je třeba jej rozvíjet, aby 

naplnil naše očekávání. Zejména musíme dále zapracovat na tréninkovém 

deníku a propojení mezi přihláškami na závody s databází přímo v místě 

závodu, či vytvořit portál informací pro členy a zájmové skupiny ČTA. 

 

Cenový vývoj a udržitelnost 

V dané chvíli řešíme i optimalizaci kancelářských a skladových prostor 

ČTA z důvodu zdražování energií a služeb. Reflektujeme i záležitosti 

enviromentálního přístupu a udržitelnosti, které má na starosti pan Josef 

Dvořák, jakožto odpovědná osoba administrativních činností ČTA.  Vedení 

a Rada ČTA bude muset do budoucna aktivně a stále více řešit zdražování 

zboží a služeb, a to nejen v podobě vyšších nákladů na nájmy a energie, 

ale i mzdy, odměny a další najímané činnosti. V neposlední řadě je tu 

zdražování cestování a zabezpečení akcí. Je zřejmé, že bude nutné řešit 

nákladové škrty, pokud máme zajistit vyrovnaný rozpočet ČTA. Toto 

nebude příjemné pro nikoho, a i proto jsem já i Rada ČTA zastáncem 

odpovědné a reálné finanční politiky. 

Současně na všech úrovních bojujeme, vyjednáváme (NSA, ČOV, ČUS) a 

hlásíme se za podporu klubů a sportování v oblasti podpory činností nejen 

našich sportovních klubů, ale i ostatních svazů, jelikož nám není lhostejné, 

pokud stávající stav bude znamenat zavírání bazénů a dalších sportovišť, 

tudíž likvidaci sportu obecně. 

 

Úspěšnost reprezentace 

To hlavní bude řečeno zejména ve zprávách reprezentace. Zde si dovolím 

jen zmínit poděkování reprezentantce Vendule Frintové, která letos 

oznámila ukončení svojí závodní kariéry. Věřím, že její další život bude 

stejně tak úspěšný. Chci poděkovat za výkony všem našim 

reprezentantům, především však Petře Kuříkové, Tereze Zimovjanové a 

Radimovi Grebíkovi. Současně pak dlouhotraťařům Tomášovi Řenčovi, 

Simoně Křívánkové a Lukášovi Kočařovi, jemu navíc i za výsledky terénním 

triatlonu. 
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Paratriatlon 

ČTA se aktivně zapojuje do jednání Českého paralympijského výboru a 

stala se na základě naší žádosti jeho členem. ČTA obdržela od NSA 

udělení statutu garanta pro oblast paratriatlonu. 

 

Marketing ČTA a e-shop ČTA 

ČTA po rok a půl dlouhém projednávání a dokazování obdržela od Úřadu 

průmyslového vlastnictví ochranné známky na názvy ČP v dlouhém 

triatlonu, MČR v dlouhém triatlonu, ČP v duatlonu, MČR v duatlonu, ČP 

v terénním triatlonu, MČR v terénním triatlonu, ČP v zimním triatlonu, MČR 

v zimním triatlonu, ČP v aquatlonu, MČR v aquatlonu. Tyto budou smluvně 

převedeny na Českou triatlonovou společnost, s.r.o., jako součást jejího 

obchodního portfolia. 

V rámci nového designu vznikají nové kolekce oblečení a merchandisingu, 

které mají pozitivní odezvu. Nabídku e-shopu tak chceme rozšířit. Chod a 

provoz e-shopu zajišťuje pan Josef Dvořák. 

V oblasti kooperace s partnery probíhá partnerství s firmami Prista Oil, 

ATEX, MHC a vyzkoušeli jsme krátkou spolupráci s firmou Nero drink, vše 

prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. Zde nezastírám, že 

máme velké rezervy a musíme se tomuto tématu intenzivně věnovat. 

Současně však sděluji, že nerezignujeme, bohužel však zatím veškerá 

jednání, ať již v jakémkoliv stadiu, nebyla úspěšná. 

 

Návrh nových Stanov 

Dovolujeme si předložit návrh nových Stanov, který reflektuje změny, jež 

praxe ukázala jako důležité. Jedná se zejména o větší zakomponování 

krajských sdružení jako dalších článků celorepublikového působení ČTA. 

Oprava konání volební VH ČTA na 4 leté období bez vazby na OH. Návrh 

umožnit Radě ČTA větší operativnost při vyřazení klubů pro jejich neplnění 

jedné ze zásadních povinnosti člena ČTA, a to je neplacení členských 

poplatků. Podporu k této změně máme i v podobě potřeby operativnější 

práce s kluby v rámci dotací nejen svazových, ale i dotace NSA Můj klub a 

dalších, kdy máme vykazovat aktuálně činné kluby. Tuto formulaci jsme 

převzali například ze stanov ČUS. Dalším návrhem je možnost hlasování 



 

12 

 

delegátů VH v rámci per rollam, ať už z důvodu nemožnosti pořádat VH, 

nebo možnosti nechat projít tímto hlasováním důležité podněty většího 

rozsahu. V neposlední řadě je to pak navýšení počtu potřebných mandátů 

pro podání změn návrhu programu jednání tak, aby to odráželo skutečnou 

důležitost a vůli více platných hlasů.  

 

PR a web 

Pod taktovkou Michala Včeliše stále pracujeme na PR a řešíme úpravu 

webových kanálů tak, aby se sjednotily a byly uživatelsky příjemnější. Toto 

plánujeme provést do konce roku 2022.  

 

Vnější 

NSA a dotace 2022, 2023 

ČTA je financována zejména ze strany dotací a zde došlo k zásadnímu 

zpoždění. Dotace NSA na činnost v programech Činnost sportovního 

svazu, Talent a Reprezentace jsme obdrželi až 6. 6. 2022. Ze dvou 

podaných žádostí na VSA (SP v OHTT Karlovy Vary 2022 a XTERRA 2022) 

nám byla schválena pouze akce SP v OHTT  a finance na tuto jsme 

obdrželi 13. 7. 2022! Částku pro oblast PARA stále neznáme (24. 9. 2022). 

Finanční nedostatek jsme řešili odkládáním plateb, pozastavením 

najímání vybraných služeb a činností a půjčkami ze strany ČUS. Při tomto 

stavu věcí lze plánovat jen velice těžko a už snad vůbec ne - pracovat 

rozvojově. Na rok 2023 aktivně jednáme o podobě dotací a pracujeme na 

vyhlášení a získání investiční dotace pro ČTA na pořízení dalšího materiálu 

(dodávka, HW pro přihlašování…). 

 

Válka na Ukrajině 

Rada ČTA jednoznačně odsuzuje vojenskou agresi Ruska. Zaslali jsme 

dopis na WT a ET ve smyslu podnětu k vyřazení Ruska a Běloruska ze 

soutěží a funkcí ve sportovní triatlonové diplomacii. Současně jsme na 

účet ET zřízený pro pomoc Ukrajině zaslali dar ve výši 3000 EUR. Za toto 

jsme obdrželi osobní poděkování ze strany UTF. Víme, že se do pomoci 

zapojilo i několik českých triatlonových klubů i jednotlivců, a za to jim 

osobně velice děkuji. 
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Resortní sportovní centra OLYMP, VICTORIA 

ČTA usiluje o podporu maximálního množství sportovců. Jednou z variant 

pomoci je snaha o zařazení sportovců do resortních sportovních center na 

různé druhy finanční a jiné podpory. Resortní centra jsou samostatné 

subjekty se svojí vlastní rozhodovací pravomocí. VICTORII vede bývalá 

úspěšná triatlonistka a předsedkyně ČTA Lenka Kovářová. V minulosti byl 

baštou triatlonistů především OLYMP. Na základě dohod došlo v roce 

2021 k zařazení zejména mladších sportovců na VICTORII (opírající se 

také o studentskou podporu/stipendia s názvem UNIS) a část služebně 

starších byla zařazena na OLYMPU. Někdy se zájem sportovní asociace 

zmíněný výše nemusí slučovat se zájmem sportovních center. Jejich cílem 

je podpořit: „jen ty opravdu výkonnostně nejlepší sportovce z daného 

sportu“. Neboť i centra jsou hodnocena podle úspěšnosti a právě zařazení 

je pak jednoduchou rovnicí s hlavním příznakem – „úspěšnost“. Věřte, že i 

tady děláme maximum, ale často narážíme nejen na naši ne vždy 

měřitelnou úspěšnost, ale také na politické zájmy a vztahy mezi 

jmenovanými resorty.  

 

ADV ČR 

Antidopingový výbor ČR, jehož zřizovatelem je NSA, nově ustanovil 

arbitrážní soud pro antidopingové prohřešky, a tudíž již o tomto nebude 

rozhodovat naše DK ČTA. 

 

Jednání WT, ET, IM 

Jednání o podpoře umístění SP v Karlových Varech a EPJ v Táboře (výluka 

2020, 2021) jsou pro nás stěžejní témata. Současně pak řešíme i možnou 

spolupráci v oblasti vzdělávání trenérů, technické oblasti a jiných.  

Podpora AG kategorií a jejich start na světových závodech (zejména IM, 

XTERRA, CHALLENGE…) je nově podmiňován fyzickým dokladováním 

zdravotních prohlídek i v případě, že mají platnou licenci ČTA. Jednáme se 

světovými federacemi o zmírnění této podmínky, resp. její úpravě tak, aby 

stačila licence ČTA. Do budoucna nás však povinné prohlídky zdravotní 

způsobilosti neminou, neboť jsme asi jedním z mála tak náročných sportů, 
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kdy to u starších závodníků mimo reprezentační výběry řešíme 

nedostatečně a z mého pohledu vágně. 

 

COVID-19 

Ač se nám zdá, že vše pominulo, není tomu tak. Je to neustálý tlak na 

připravenost se s tímto fenoménem vypořádat a neztratit mnohé. ČTA 

nechce dávat žádné individuální návody. Rozhodnutí je na každém z nás. 

Případná opatření však chceme respektovat a k prevenci se postavit 

zodpovědně. Zdraví máme jen jedno. 

 

Vytýčené síle: 

1. Stabilizace sportovní sekce, vzdělávání a metodiky 

2. Udržitelnost ČTA (finance……) a strategie ČTA 

3. Marketing 

4. Rozvoj CTS 

5. Rozvoj dalších činností 

 

Věřte, že mnoho běžných činností zde v krátkosti popsat nelze. Každé 

téma se totiž skládá z mnoha jednotlivostí, které musí být vyřešeny. 

Mnoho dalších informací o činnosti a výsledcích jednotlivých sekcí 

naleznete v obsahu tohoto manuálu.  
 

Tato zpráva vychází z činnosti a práce celé Rady, vedení a všech 

spolupracovníků ČTA, všem tímto moc děkuji za spolupráci.  

Současně děkuji i všem trenérům, sportovcům a dalším nadšencům, díky 

za jejich práci a podporu. Vím, že nakonec práce a povinnost je to pro 

málokoho z nás. 

 

Díky 
 

Přeji všem hodně zdraví a úspěchů 

 

Antonín Bauer 
předseda Rady ČTA 
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2. Zpráva sportovní sekce ČTA 

2.1. Zpráva sportovního ředitele ČTA 

 Vážení sportovní přátelé, přátelé triatlonu a kolegové.  

Dovolte mi touto formou zhodnotit práci sportovní 

sekce ČTA, kterou tvoří reprezentační výběry 

mládežnické i seniorské, program TALENT a sekce 

metodická. V této sezóně se toho událo opravdu 

hodně a to i přesto, že ještě neproběhl závěrečný závod 

série Mistrovství Světa, který se uskuteční na konci 

listopadu (tedy až po valné hromadě) v Abu Dhabi.  

   

HODNOCENÍ 2022 

Začátkem letošní sezóny se rozběhla kvalifikace na olympijské hry 2024 

v Paříži, která je jedním z hlavních témat celého sportovního úseku. Našim 

společným cílem je, abychom touto kvalifikací prošli co nejlépe jak 

individuálně, tak i v podobě štafety. Olympijská kvalifikace odstartovala na 

konci května Světovým pohárem v italské Arzacheně a potrvá až do května 

2024. Počítají se do ní závody nejvyšší kategorie, tedy závody ze série 

Mistrovství světa a Světové poháry.  

O výsledcích v kategorii ELITE bude hovořeno ještě později v hodnocení 

Jana Čelůstky.  

 

Juniorské a dorostenecké výběry letos poprvé vedl Jan Kubeš, pod jehož 

taktovkou proběhlo nastavení RTC a uskutečnila se řada reprezentačních 

tréninkových kempů. Naše výběry se také zapojily do bojů v Evropských 

pohárech a mistrovství Evropy dorostenců a juniorů. Podrobnější 

hodnocení mládežnické reprezentace je shrnuto ve zprávě asistenta 

reprezentačního trenéra pro mládež Jana Kubeše.  

  

O vedení žákovských kategorií se tak jako v minulých letech opět postaral 

Jan Vaněk, který intenzivně komunikoval s jednotlivými SpS. Hlavním 

vrcholem sezóny této sekce byl bezpochyby Závod olympijských nadějí, 

který se v letošním roce uskutečnil v polském Białystoku. Naši mladí 

sportovci se ani v nabité konkurenci neztratili a předvedli výborné výkony.   
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Jsem rád, že i v letošním roce se mi podařilo navázat na tradici 

pravidelných konzultací se zástupkyní sportovců ELITE Terezou 

Zimovjanovou, se kterou jsme otevřeli řadu zajímavých témat, a několik 

z nich se nám podařilo přenést do praxe. Velmi si vážím toho, že jsme před 

nejdůležitějšími závody štafet (ME, WTCS) zavedli pravidelné „Summary 

Calls“ se všemi členy týmu. I takovéto „drobnosti“ nám pomohly 

dosáhnout velmi kvalitních výsledků v nejsilnější mezinárodní konkurenci.  

 

V průběhu roku se podařilo v rámci zlepšení komunikace s trenéry zavést 

pravidelné trenérské Newslettery, které obsahují důležité informace o 

nadcházejících sportovních a vzdělávacích akcích. Na konci ledna byla 

vydána „Koncepce řízení sportovní sekce a reprezentace“, která obsahuje 

základní koncepci celé sportovní sekce pro tuto sezónu. Stěžejní pilíře byly 

nastaveny hlavním reprezentačním trenérem Lukášem Vrobelem, ČTA 

nyní pokračuje v jejich plnění. V současné době také probíhá revize 

v dokumentech, které se týkají vzdělávání trenérů a v návaznosti i 

programu TALENT.  

 

Velké díky patří Ladislavě Markové, která ve spolupráci s dalšími trenéry 

SpS byla iniciátorkou řady přípravných kempů mládeže. Nedílnou součástí 

týmu, který se podílel na chodu sportovních středisek mládeže je také 

Milan Kulman, který celou sekci TALENT zastřešuje.  

 

V letošním roce proběhlo dozkoušení trenérů II. třídy pod vedením Luboše 

Bílka, který bohužel z rodinných důvodů končí jako garant kurzů ČTA. 

V současné době probíhá rozsáhlá restrukturalizace trenérského 

vzdělávání. Na základě těchto změn dojde k efektivnějšímu a 

flexibilnějšímu vzdělávání a věřím, že se i díky tomu rozrostou trenérské 

řady.   

 

Sezóna 2022 odstartovala řadou změn. V podstatě došlo k obměně celé 

sportovní sekce. Své působení ukončil ze zdravotních důvodů také hlavní 

trenér reprezentace Lukáš Vrobel, kterému bych chtěl tímto velmi 



 

17 

 

poděkovat za jeho služby, kterých si velice vážíme. Velmi důležitým 

členem je v současné době Jan Čelůstka na pozici koordinátora 

reprezentace. Hlavně jeho zásluhou se podařilo v pilotní fázi rozběhnout 

ambiciózní projekt „Centralizované přípravy reprezentace“, na který, jak 

pevně věřím, se podaří navázat také v budoucnu.  

 

Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem členům Sportovního úseku, 

našim partnerům v CS Olymp, VSC Victoria a všem, kteří se podíleli na 

chodu této sekce. Bez Vaší práce, energie a nadšení by se český triatlon 

neobešel a věřím, že v dalších letech jej posuneme zase o něco dál.  
 

Nikola Štourač  

sportovní ředitel ČTA 
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2.2. Zpráva koordinátora mládeže ČTA 

 

Vážené dámy, vážení pánové, sportovní přátelé, 

Česká triatlonová asociace (dále jen ČTA) ve svém 

dlouhodobém plánu realizuje formy podpory 

sportovního rozvoje dětí a mládeže, zahrnující činnost 

Sportovních středisek, Sportovních center mládeže, 

Vrcholových sportovních center mládeže a 

Triatlonových akademií. 

Tyto organizační jednotky ČTA zřizuje při jednotlivých 

oddílech a klubech, které jsou na základě smluvního 

ujednání financovány podle schválených kritérií, veřejně dostupných na 

webových stránkách ČTA. 

 

Tyto činnosti pokračovaly v roce 2022 v nastavené tendenci 

z předchozího období, jen s částečnými úpravami. 

 
SPORTOVNÍ STŘEDISKA  

Sportovní střediska jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve 

sportovním odvětví triatlon, pro věkové kategorie 10 - 15 let.  

Činnost Sportovních středisek je základním článkem systému péče o 

sportovně talentovanou mládež. Vytvářejí podmínky pro rozvíjení 

všeobecné sportovní dovednosti, na kterou navazuje specifická plavecká 

příprava a získání pozitivního vztahu k triatlonu.  

 

Hlavním měřítkem činnosti Sportovního střediska nejsou výsledky, ale 

výchova a připravenost sportovců pro přechod do SCM, resp. pro 

reprezentační výběry. 

Ročníky 
 Žactvo 

10 let

Žactvo 

11 let

Mladší žáci 

12 – 13 let

 Mladší žačky 

12 – 13 let

Starší žáci 

14 – 15 let

Starší žáčky 

14 – 15 let
Celkový počet

2012 12 12

2011 22 22

2010 15 11 26

2009 9 3 12

2008 11 15 26

2007 14 12 26

Pro Roční tréninkový cyklus, tzn. od 1. 10. 2021 do 30. 9. následujícího roku, bylo zařazeno 124 dětí a mládeže
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SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE 
Sportovní centra mládeže jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve 

sportovním odvětví triatlon pro dorostenecké a juniorské kategorie s 

možností rozšíření až do 23 let.  

 

Sportovní centra mládeže vytvářejí navazující prvek pro systematickou 

přípravu talentované mládeže ČTA a jsou významnou nadstavbou k  práci 

s mládeží ze strany klubů a oddílů. 

 

 
 
 

Ročníky  Dorostenci Dorostenky Junioři  Juniorky K 23 muži K 23 ženy Celkový počet

2006 8 8 16

2005 14 8 22

2004 12 7 19

2003 9 4 13

2002 5 5 10

2001 0 2 2

2000 1 1 2

1999 0 1 1

Pro Roční tréninkový cyklus, tzn. od 1. 10. 2021, do 30. 9. následujícího roku, bylo zařazeno 85 sportovců
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TRENÉŘI 

Klubová činnost je pro organizaci mládežnického triatlonu naprosto 

zásadní. Většina z nás, kteří se v triatlonu pohybujeme již mnoho let, dobře 

víme, že nejdůležitější osobou celého hnutí je trenér/trenérka, tedy člověk, 

který získává nové adepty, člověk, který děti vede v tréninkovém procesu 

a v mnoha případech zároveň s těmito úkoly plní trenér/trenérka i 

povinnosti funkcionáře, tedy člověka, na němž stojí velmi často 

organizace klubu, i provoz. Tohoto si musíme být všichni vědomi a vážit si 

jejich nelehké práce.  

 

Proto zde patří velké poděkování všem klubovým a oddílovým 

trenérům/trenérkám, kteří věnují svou trpělivou práci, spoustu energie a 

volného času ve prospěch triatlonu a zajišťují sportovní přípravu dětí a 

mládeže. 

 

Zvláštní poděkování patří všem rodičům za podporu svých dětí, tak i 

věrným fanouškům, bez jejichž pomoci by nemohl žádný trenér/trenérka 

ani klub fungovat, a pokud by skončili svou činnost, nebudou nám 

v triatlonu běhat ani děti. 

 

Rád bych také poděkoval všem nadějným sportovcům za úspěšně 

zvládnutou uplynulou sezónu a dosažené sportovní úspěchy. 
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Komplikovaná sportovní příprava kvůli pandemii Covid 19 a nejrůznější 

restrikce způsobily významný úbytek sportujících dětí a mládeže. A jestli 

úbytek sportujících dětí má spíše společenský dopad, tak stávající nelehká 

ekonomická situace způsobená vysokými cenami energií, které se 

promítají do zvyšování pronájmů prostor pro zabezpečení sportovní 

přípravy, představují pro trenéry/trenérky, resp. kluby a oddíly existenční 

potíže, jejichž důsledky mohou odnést právě sportující děti a mládež. 

 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY  

 „Triatlon v nových klubech“ 

Cílem projektu je podpora aktivit v nově založených sportovních 

organizacích (klubech/oddílech), zlepšení podmínek jejich pravidelné 

organizované činnosti a sportovní přípravy dětí a mládeže věkových 

kategorií 8 až 15 let. 

 

„Učíme se praxí“ - workshopy pro trenéry / rodiče dětí a mládeže  

Proběhly tři víkendové workshopy pro trenéry / rodiče dětí a mládeže 10 – 

15 let, které nabízely skvělou příležitost k neformální výměně zkušeností 

triatlonových trenérů / rodičů a představily zajímavější formy tréninku dětí 

s vrstevníky z jiných klubů před hlavní závodní sezonou. Na třech akcích, 

se zúčastnilo bezmála 60 sportovců (akce byly početně limitovány) z 11 

triatlonových klubů. 

 

HOSPODAŘENÍ  

Pro rok 2022 obdržela ČTA pro oblast podpory talentované mládeže z 

veřejných zdrojů částku ve výši 8 164 038,- Kč, což je meziroční snížení o 

1 000 000, - Kč.  

Takový obrovský propad bylo třeba řešit úsporným rozpočtem s důrazem 

na udržení podstaty fungování sportovní přípravy dětí a mládeže. 

 

Finanční prostředky jsou významným nástrojem podpory dětí a mládeže a 

jsou jednotlivým příjemcům  - Sportovním střediskům a Sportovním 

centrům poskytovány podle schválených kritérií na trenérské služby, 



 

22 

 

pronájmy prostor, výcvikové tábory, přípravné akce doma i v zahraniční, 

sportovní potřeby a materiál a další náklady spojené s plněním programu. 

 

 

 
Údaje o čerpání jsou převzaty z oficiálních podkladů ČTA.  
 
 

Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položka Částka

Sportovní příprava ČR 3 772 803 Kč 

Sportovní příprava 

zahraničí
143 964 Kč    

Trenérské služby a 

odměny
309 000 Kč    

Sportovní potřeby a 

materiál
477 152 Kč    

Kurzy, školení, 

semináře
41 930 Kč      

Mzdové náklady 462 153 Kč    

Odměny za výsledky 19 544 Kč      

Služby související s 

programem 
505 633 Kč    

Sportovní příprava 
ČR

Sportovní příprava 
zahraničí

Trenérské služby a 
odměny

Sportovní potřeby a 
materiál

Kurzy, školení, 
semináře

Mzdové náklady

Odměny za 
výsledky

Služby související s 
programem 

BILANCE ČERPÁNÍ PROGRAMU TALENT OBDOBÍ

01. 01.  - 30. 09. 2022
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2.3. Zpráva hlavního koordinátora reprezentace ČTA 

REPREZENTACE ČTA - U23-DOSPĚLÍ 

Vážení sportovní přátelé, kolegové delegáti, dámy a 

pánové, 

z pohledu realizačního týmu to byl opět velmi náročný 

rok. Pokračující restrikce kolem Covidu-19 v první 

třetině roku, neustálá nejistota a rušení závodů 

zvláště v Asii, opožděné zaslání financí od NSA. 

Odchod hlavního trenéra Lukáše Vrobela ze 

zdravotních důvodů k 31 5. 2022 a opět nejistota pro 

podzimní a zimní část sezóny díky Covidu-19.  

Navzdory tomu mohu s klidným svědomím prohlásit, že sportovní sekce v 

sezóně 2021/22 odvedla kus dobré práce jak se zabezpečením 

tréninkových kempů, tak závodů a zavedení společné centrální přípravy v 

Brně. 

 

KONCEPCE SEZÓNY 2022 

Koncepce sezóny byla nastavena ještě hlavním trenérem Lukášem 

Vrobelem a měla 2 stěžejní přípravné body a 6 závodních. Objemové 

soustředění na Kanárských ostrovech na přelomu ledna a února a poté 

vysokohorské soustředění v Livignu v červenci a srpnu. Ze závodních to 

bylo ME na sprintových tratích v polském Olsztynu na konci května, štafeta 

v rámci MS v Leedsu v červnu, štafeta v rámci MS v Hamburgu v červenci, 

ME na olympijských distancích v Mnichově v srpnu, domácí SP v Karlových 

Varech a listopadové finále MS v Abu Dhabí. 

První VT proběhl v tradiční destinaci Maspalomas na ostrově Gran Canaria 

v délce 3 týdnů. O 8 reprezentantů se staralo trenérské duo Lukáš Vrobel 

a Jan Jakubíček, fyzio bylo zajištěné ve spolupráci s Eliškou Čermákovou 

z VSC Victoria.  

Druhý VT proběhl v Livignu a trval 6 týdnů, během kterých se v pronajatém 

apartmánu vystřídalo celkem 12 reprezentantů. O personální zabezpečení 

se postaral Jan Jakubíček a Jan Čelůstka. Pro některé reprezentanty byl 
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VT přerušen účastí na ME v Mnichově. V období 14 dní před ME byl 

sportovcům v Livignu k dispozici fyzioterapeut Petr Soukup. 

Jarní přípravný kemp pro dorost a juniory proběhl poprvé v nové destinaci 

v Chorvatsku, což můžeme zpětně hodnotit velmi pozitivně, ať už s 

ohledem na finanční či logistické podmínky, tak i z pohledu přínosu pro 

výkonnostní a sociální rozvoj mladých sportovců.  

Z organizačního hlediska proběhly závody v Olsztynu, Leedsu, Hamburgu, 

Mnichově i Karlových Varech bez problémů. Čeká nás ještě finále MS v 

Abu Dhabí, kam je nominováno 6 reprezentantů.  

 

Personální zabezpečení jednotlivých závodů bylo: 

Olsztyn – Jan Jakubíček, Josef Rajtr, Jan Kubeš (junioři), fyzio Alexandra 

Matová (Centrum sportovní a rehabilitační péče),  

Leeds – Nikola Šťourač,  

Hamburg – Jan Jakubíček,  

Mnichov – Jan Čelůstka, fyzio Eliška Čermáková (VSC Victoria),  

Karlovy Vary – Jan Čelůstka, fyzio Veronika Kotrnochová (Olymp),  

Abu Dhabí – Jan Čelůstka. 

 

Přípravné akce a soustředění 

29.01. - 19. 02. 2022 Objemové soustředění Gran Canaria, Španělsko 
18.07. - 27. 08. 2022 Vysokohorské soustředění Livigno, Itálie 

 
Mezinárodní závody 

10. – 13. 03. 2022 EC Lievin, Francie (nominace na ME ve sprintu) 
25. – 29. 05. 2022 ME sprint Olsztyn, Polsko 
23. – 29. 05. 2022 WC Arzachena, Itálie 
09. – 13. 06. 2022 WTCS Leeds + štafeta, Velká Británie 
07. – 11. 07. 2022 WTCS Hamburg + štafeta, Německo 
10. – 15. 08. 2022 ME Mnichov, Německo 
09. – 11. 09. 2022 WC Karlovy Vary, Česká Republika 

22. – 27. 11. 2022 
WTCS finále MS Abu Dhabí, Spojené Arabské 
emiráty 
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KONCEPCE PŘÍPRAVY 

Poté, co v posledních 2 sezónách ukončili reprezentační činnost Ondřej 

Olšar, František Linduška, Lukáš Červenka, Iveta Fairaislová, Jan Čelůstka 

a aktuálně i Vendula Frintová, bylo jasné, že dojde k velké generační 

obměně. To byl jasný impuls pro urychlené vybudování a zajištění centrální 

přípravy. Po zjištění sportovních, ubytovacích, studijních a ekonomických 

podmínek padla volba na Brno (zatím primárně závodníci kategorie U23). 

Zde musím podotknout, že základním stavebním kamenem bylo, že do 

projektu se chtěli zapojit sami závodníci! Zúčastnění zůstávají pod svými 

osobními trenéry, se kterými je příprava konzultována, fyzickou přítomnost 

na jednotlivých trénincích má na starosti koordinátor reprezentace.  

Stávající závodníci elitní kategorie s výkonností na úrovni top15 ve 

Světovém poháru mají v přípravě volnou ruku (Petra Kuříková, Tereza 

Zimovjanová, Radim Grebík,…), dále máme část reprezentantů, kteří 

studují/žijí v zahraničí a připravují se tam (Lukáš a Heidi Juránkovi, Alžběta 

Hrušková, David Martin). 

Členové centrální přípravy v Brně jsou: 

Tomáš Zikmund, Tomáš Kříž, Filip Tlamka, Jakub Marek 

Členové reprezentace dospělých a U23: 

Alžběta Hrušková, Radim Grebík, Tomáš Zikmund, Tomáš Kříž, Filip 

Michálek, David Martin, Petra Kuříková, Jan Volár, Tereza Zimovjanová, 

Filip Tlamka, Heidi Juránková, Lukáš Juránek, Michaela Štěrbová. 

 

CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVA - BRNO 

Centrální příprava v Brně se rozběhla 12. 9. 2022. Termín byl naplánován 

tak, aby následoval po SP v Karlových Varech a zbývaly ještě 2 měsíce na 

společnou přípravu před absolutním vrcholem sezóny MS v Abu Dhabí. Do 

centrální přípravy byli osloveni všichni reprezentanti a všichni, kteří 

projevili zájem, jsou i součástí. 

Ve stručnosti mají reprezentanti zajištěné vše mimo stravy. Ubytování je 

zajištěno v pronajatém bytě 3+1, plavecké tréninky a posilovna jsou ve 

Sportareálu Družstevní, atletický stadion Pod Palackého vrchem v areálu 

VÚT, fyzio v Centru sportovní a rehabilitační péče, velodrom v centru Brna, 

přes zimu mohou využívat atletickou halu ve Svitavách. 
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Personální zajištění na denní bázi má na starosti koordinátor 

reprezentace, který zároveň komunikuje plány přípravy s osobními trenéry 

(Jaroslav Formánek, Zbyšek Zeman, Matěj Nekoranec). 

 

HODNOCENÍ 

Rok po OH bývá většinou ve znamení klidu a příprav. Posunutím OH 2020 

ale toto neplatí a již v květnu se rozjela nominace na OH 2024. Do té jsme 

vstoupili velmi úspěšně a máme momentálně 3 atlety na postupových 

místech.  

Petra Kuříková prolomila horší výsledky v seriálu WTCS a v Leedsu 

konečně 17. místem nakoukla do top20. Poté ohromila vítězstvím na SP 

v Pontevedře. Bohužel smůlu si vybrala na ME v Mnichově, kde po 

nezaviněném pádu při cyklistice musela na ošetření do nemocnice. 

Následovala operace a 2 měsíční období bez závodů. 

Také Tereza Zimovjanová potvrdila stoupající výkonnost, kdy byla 7. na SP 

Huatulco a 10. na SP Karlovy Vary. Třetím postupujícím na OH (v tuto 

chvíli) je Radim Grebík, který byl 7. na SP Arzachena a 18. na WTCS 

Hamburg. 

Tito 3 závodníci jsou také stálými členy štafetového týmu. V ženské části 

můžeme být spokojeni, protože v letošním roce ukázala Heidi Juránková 

či Dana Přikrylová, že mají do budoucna velký výkonnostní potenciál. Horší 

je situace u mužů, kde za Radimem je výsledková díra. Jan Volár letos 

bohužel výsledkově stagnoval a tak pevně doufám, že z centrálně 

připravující se skupiny U23 v Brně se minimálně 2 muži zvednou natolik, 

aby mužská část štafety byla vyrovnaná té dámské, a zároveň jsme měli i 

alternativu v podobě 1 či 2 náhradníků. 

Štafeta absolvovala závody v Leedsu, Hamburgu a ME v Mnichově. 

Bohužel pouze v Leedsu se sešla v nejsilnějším možném složení (11. 

místo). Nejlepším výsledkem potom bylo 10. místo na MS v Hamburgu. 

 

VÝHLED DO PŘÍŠTÍ SEZÓNY 

Velké očekávání je samozřejmě od centrální přípravy. ČTA do tohoto 

projektu investuje spoustu financí, času i lidských zdrojů. Obvykle se u 

podobných projektů dává doba hájení 1 rok, ale jsem přesvědčen, že 
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oprávněnost tohoto se ukáže dříve.  

Velmi rád vidím, že úspěšní loňští junioři (shodně 11. na MS juniorů v 

Quarteiře) Heidi Juránková a Filip Tlamka se neztratili hned v první sezóně 

mezi dospělými (Heidi 18. EP Lievin a 14. EP Coimbra, Filip 15. AMS 

Brazílie). Doufám, že stejně se povede končícím juniorům Daně Přikrylové 

a Jakubu Markovi. 

Stejně tak doufám, že centrální příprava pomůže Tomáši Zikmundovi a od 

nového roku i Alžbětě Hruškové, aby navázali na své mládežnické 

výsledky. 

Petra Kuříková by měla zůstat v zahraniční přípravě pod Brettem Suttonem 

ve Švýcarsku. Tereza Zimovjanová se bude nadále připravovat pod 

vedením Daniela Noaha. Zde se snažíme vytvořit lepší plavecké podmínky 

pro společnou plaveckou připravu ženské skupiny v Praze                                  

(T. Zimovjanová, D.Přikrylová, M.Štěrbová). 

 

Jan Čelůstka 

koordinátor reprezentace ČTA 
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2.4. Zpráva asistenta reprezentačního trenéra pro mládež 

REPREZENTACE ČTA – DOROST - JUNIOŘI 

Letošní sportovní sezóna byla první post-Covid 

sezónou, ve které se dalo již závodit bez větších 

omezení. U týmu došlo k 1. 1. 2022 ke změně ve 

vedení. Na začátku roku tak byl vydán RTC na celý 

soutěžní rok, včetně doporučených náplní mezocyklů, 

plánovaných soustředění a společných akcí širší 

reprezentace.  

 

Cíle pro kategorie dorost a junioři jsou zřejmé. Po mnoha zdravotních 

komplikacích sportovců ročníků 2003-2006 je třeba klást důraz na 

prevenci zranění, optimalizaci tréninku ve smyslu individualizace a 

adekvátního zatížení odpovídajícího vyspělosti sportovce. Mnohá zranění 

limitovala atlety nejen závodit a podávat maximální výkon, ale také 

kontinuálně se připravovat směrem k další věkové kategorii.  

 

Aby naši sportovci byli konkurenceschopní na mezinárodní úrovni, je 

potřeba excelovat ve všech třech disciplínách. Otázka je, proč v zahraničí 

(Francie, Velká Británie) tyto sportovce mají a u nás nám chybí většinou 

jedna nebo dokonce dvě disciplíny na top úrovni. O svých slabinách 

většina sportovců ví a je potřeba s osobními trenéry a s podporou 

reprezentačního trenéra na jejich odstranění maximálně pracovat. 

 

KONCEPCE PŘÍPRAVY - CHARAKTERISTIKA A ČINNOST 

První měsíce roku tak byly zaměřeny na test triatletů výkonnosti A a B 

v plavání, seznámení se s týmem a naplánování detailního RTC včetně 

závodů a akcí.  

 

Stěžejní akcí bylo objemové 14 denní soustředění v Chorvatsku. Na toto 

soustředění pak v klubech navázali sportovci další přípravou směřující 

k prvním závodům. 
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Po úvodním bloku závodů se po odpočinkové pauze v srpnu konalo 

sedmidenní objemové soustředění v Bedřichově (Jablonec n. Nisou) se 

zaměřením na plavání na otevřené vodě. Následně pak probíhala příprava 

v klubech směrem k EPJ Tábor a k nominaci na MED v La Baule, kterým 

skončil náš mezinárodní závodní kalendář. 

 

MEZINÁRODNÍ STARTY – svět je o krok před námi 

Největší mezinárodní akce v roce 2022 byly MEJ v Olzstyn (POL), MSJ 

v Montreal (CAN) a MED v La Baule (FRA). Bohužel na MSJ se bohužel 

nekvalifikoval žádný z dorostenců ani juniorů. Pro zájemce o účast na 

závodech Evropského poháru juniorů byl nastaven nový systém 

přihlašování. Na dva závody ze série EPJ (EPJ Tábor a EPJ Bled), byli 

reprezentanti nominování ČTA. Důvodem byl status závodu EPJ Tábor 

jako nominační závod na MED a EPJ Bled pak byl závod přípravný právě 

pro MED. 

 

Přehled výsledků mezinárodních závodů: 
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Jak je patrné z výsledků i z porovnání s předchozími roky, tak v ročnících 

2003, 2004 bohužel nedisponujeme silnou skupinou triatletů schopnou 

bojovat o přední pozice. Věřím však, že ta hrstka triatletů přestupujících 

v roce 2022 do kategorie U23 se tvrdou prací a koncepčním tréninkem 

posune mezi naši špičku. Ročník 2005 si v porovnání s konkurencí 

v zahraničí vede velmi dobře, je však důležité zmínit, že trénink by měl vést 

k excelenci v kategorii dospělých. V minulosti jsme měli bohužel mnoho 

dobrých juniorů, ale do seniorské kategorie jich došly nižší jednotky.  

 

 
Hodnocení: 

Za první rok fungování u reprezentačního týmu nelze plně 
hodnotit potenciál mladých triatletů, ale lze konstatovat, že 
svět nám utíká v plavání, kde hrajeme druhé housle. Sice 
máme závodníky, kteří jsou schopni na závodech 
supersprintu dosáhnout na velmi dobré umístění, ale na 

tratích s delší vzdáleností je boj o přední umístění velmi 
nepravděpodobný.  
 
V kategorii juniorů by měli již být sportovci vyspělí a připraveni nejen 
znalostně, ale také mentálně. Ještě se najdou případy, kdy sportovec 
v této kategorii nezná tréninkové základy, které jsou pro tento věk na 
reprezentační úrovni očekávané a nezbytné, nedisponuje vědomostmi 
z oblasti výživy, fungování organismu apod. Je důležité, aby se i tyto 
oblasti vzdělávání zahrnuly v klubech do tréninkového procesu a do 
kategorie junior/dorost přicházeli sportovci již připravení i v této oblasti. 
 
V posledních letech se bohužel neprovádělo systematické a pravidelné 
spiroergometrické vyšetření širší reprezentace. Věřím, že se toto ve světě 
zcela běžné a vyžadované testování vrátí do systému přípravy a trenéři 
s ním a s jeho výstupy budou pracovat.   
 
Jan Kubeš 
asistent reprezentačního trenéra pro mládež 
 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZqI7T_bvjAhUQEVAKHVcGDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://myloview.cz/fototapeta-ikona-plocheho-andela-c-691985D&psig=AOvVaw10zOTvzrpNgwcY3u0xaW0R&ust=1563453846786896
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FINANCOVÁNÍ REPREZENTACE 

Financování triatlonové reprezentace je zajištěno třemi hlavními pilíři a to 

jednak prostředky Národní sportovní agentury, dále nemalou měrou 

resortním centrem Ministerstva vnitra OLYMP Praha a Vysokoškolským 

sportovním centrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

VICTORIA.  

 

Finanční dotace Národní sportovní agentury pro rok 2022, byla navýšena 

o 500 000,-, tedy na celkový objem 5 500 000,- Kč.  

 

Čerpání finančních prostředků dotace probíhalo primárně dle schváleného 

rozpočtu s tím, že případné změny byly projednány sportovním ředitelem 

ČTA. Rozpočet je každý rok plánován jako vyrovnaný. 

 

 

Údaje o čerpání jsou převzaty z oficiálních podkladů ČTA. 
 

Sportovní příprava v zahraničí 838 154 Kč

Soutěže zahraničí 884 717 Kč

Sportovní příprava a soutěže tuzemsko 82 323 Kč

Trenérské a sportovní služby 693 259 Kč

Sportovní porřeby a materiál 307 465 Kč

Jiný materiál (PHM, režijní materiál apod.) 150 034 Kč

Odměny za sportovní výsledky 0 Kč

Služby související s programen 171 469 Kč

NÁSL.NÁSL.BILANCE ČERPÁNÍ 
PROGRAMU REPREZENTACE

OBDOBÍ
01. 01.  - 30. 09. 2022
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 Nákladové položky lze rozdělit do pěti hlavních skupin:  

 Olympijský triatlon  - zajištění společné a individuální přípravy 

 Dlouhý triatlon - zajištění individuální přípravy 

 Terénní triatlon -  zajištění individuální přípravy 

 Soutěže zastřešené  World Triathlon, a Europe Triathlon Union 

 Ostatní zajištění a služby 

 

Milan Kulman 

koordinátor mládeže ČTA 
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2.5. Zpráva koordinátora multisportu a paratriatlonu  

Dlouhý a terénní triatlon 2022 

Po dvouletém období změn a výpadků v termínových 

listinách z důvodu covidových opatření jsme doufali, 

že se v roce 2022 vrátí vše zpět do standardního 

režimu. Nicméně následky oněch dvou let se projevily 

i v letošním složení termínové listiny dlouhých 

triatlonů. Rozpis závodů a především jejich řazení 

v závodním kalendáři značně komplikovaly možnost 

kombinovat starty v dlouhém a středním triatlonu. 

Současný trend pořádat ME ve středním triatlonu v rámci ME Multisport 

(Bilbao), kde byly zařazeny i závody v duatlonu, v terénním duatlonu i 

triatlonu a v aquatlonu tak v podstatě znemožnil závodit v jednom roce ve 

středním triatlonu a v terénním triatlonu, což ovlivnilo závodní plány 

Lukáše Kočaře. Počty startujících hovoří samy za sebe – v letošním roce 

je ve výsledkových listinách elitních kategorií mužů i žen ME ve středním 

triatlonu zhruba pouhá třetina účastníků oproti roku 2021 

Dalším velkým problémem bylo pořádání ME ve středním triatlonu pouhé 

dva týdny po ME v dlouhém triatlonu, které proběhlo na tradičních tratích 

v holandském Almere, což od tohoto dvojstartu odradilo Simonu 

Křivánkovou a opět Lukáše Kočaře, který tak navíc ani neabsolvoval 

obvyklé ME v terénním triatlonu 

Velkého pochopení a zájmu se nedostalo ani MS v dlouhém triatlonu v 

Šamoríně, které se paradoxně odehrálo na tratích kratších, než jsou 

standardně určené pro středotraťaře.   

Nejlepších výsledků v závodech na dlouhých a středních tratích dosáhli:  

ME střední triatlon, Bilbao (ESP) - Pavel Wohl – 11. místo 

ME dlouhý triatlon, Almere (NL) – Tomáš Řenč – 7. místo, Lukáš Kočař – 

9. místo 

ME dlouhý triatlon, Almere (NL) – Simona Křivánková – 6. místo 
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Mistrovství světa v terénním duatlonu a triatlonu se letos konalo 

v rumunském Targu Mures. Mistrovství Evropy bylo součástí výše 

zmíněného šampionátu Multisport, což mělo vliv na omezenou účast 

českých reprezentantů. Negativní dopad měl i faktický rozpad loni 

úspěšné ženské části elitní reprezentace - ukončení kariéry, těhotenství, 

jiné závodní preference …  

Česká republika dosáhla i na některá medailová umístění:  

ME Cross duatlon U23, Targu Mures (ROM) – Štěpánka Bisová – 1.místo 

MS Cross duatlon U23, Bilbao (ESP) - Štěpánka Bisová – 1.místo (2 

startující) 

MS Cross triatlon, Bilbao (ESP) - Lukáš Kočař – 6.místo 

MS Cross triatlon JUN, Bilbao (ESP) - Eliška Krobová – 4.místo  

 

 

 

Rok 2022 potvrdil pozitivní trend zvýšeného zájmu o účast v nejvyšších 

světových soutěžích mezi závodníky kategorií Age Group. Největším 
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problémem a překážkou ještě větší účasti se opět ukázalo nešťastné 

složení termínové listiny. Samozřejmou komplikací je neustále rostoucí 

výše startovného a nákladů na účast (včetně aktuálních problémů 

v letecké dopravě) a v podstatě téměř nemožná refundace startovného při 

odhlášení ze závodu v horizontu kratším, než měsíc před startem.  

Původní plány vedení ČTA na systémové změny v zabezpečení sportovců 

kategorií ELITE a jejich účasti na soutěžích v NE OH disciplínách bohužel 

nedošly naplnění z důvodu krácení finanční dotace.  

 

Josef Rajtr 

koordinátor AG a multisport 
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Paratriatlon 

Paralympionici prožili rok 2022 ve velké nejistotě, protože až do konce září 

vůbec nebylo jisté, jak bude probíhat jejich podpora, jestli vůbec se budou 

moci spolehnout na finanční podporu ze strany ČTA, potažmo NSA.  

Plánování účasti na soutěžích bylo proto velice problematické, protože 

nejistota ohledně podpory neumožňovala ani např. financování přípravy 

z půjček, případně s odloženou splatností závazků.  

 

Jan Tománek, závodící v kategorii PTWC, ve španělském Bilbau obhájil 

titul mistra Evropy ve středním triatlonu. Nevidomý Ondřej Zmeškal 

s vodičem Markem Peterkou absolvoval pouze jeden závod SP, kdy 

v Besanconu (FRA) obsadil 13. místo. 
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Zástupci ČTA byli velmi aktivní při vyjednáváních s Národní sportovní 

agenturou ohledně podmínek a pravidel financování sportu obecně i 

v oblasti sportu pro hendikepované.  

Ještě 24. září nebylo rozhodnuto o projektu NSA ZPS 2022, přestože 

žádost a veškeré podklady byly podány v řádném termínu již v dubnu 

2022. 

Situace z roku 2022 je z hlediska přístupu této instituce k rozvoji sportu 

hendikepovaných neakceptovatelná.  

 

 

Josef Rajtr 

koordinátor paratriatlonu ČTA 
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3. Zpráva technické sekce ČTA 

3.1. Zpráva technického ředitele ČTA 

Letošní sportovní sezóna se po koronavirové 

pandemii vrátila téměř do normálu. Ve spolupráci 

s pořadateli se nám podařilo uspořádat kvalitní 

triatlonovou sezónu. I přesto však byla účast na 

závodech všeobecně nižší. 

Velké poděkování patří všem pořadatelům, 

organizátorům a rozhodčím, kteří byli ochotni 

v maximální míře spolupracovat na organizaci 

našich společných akcí. 

Velké uznání zaslouží pořadatelé mezinárodních akcí SP Karlovy Vary a 

SP Xterra Prachatice i EPJ v Táboře. 

Díky technickým záležitostem se neuspořádaly z původně schválené 

termínové listiny 2 závody: Triatlon Mělník a Slovakman. Ten byl 

operativně nahrazen novým závodem Triatlon Most, který má ambice i 

nadále zůstat součástí Českého poháru. 

I přes naši snahu jsme nepokračovali s pořádáním akce Triathlon Fest 

Račice, jelikož se nepřihlásil žádný pořadatel. 

 

Tvorba a schválení Soutěžní směrnice 2022 (SS 2022)  

 V únoru byla vydána I. verze SS 2022, která upravovala všechny 

závody ČP, MČR. 

 SS byla ještě 2 krát aktualizována z důvodu změny termínů některých 

závodů. 

 

Závody - shrnutí 

 V sezóně 2022 jsme pod hlavičkou ČTA upořádali či se podíleli na 4 

seriálech Českého poháru – Olympijský/sprint triatlon, Dlouhý 

triatlon, Aquatlon a Terénní triatlon, který po dvouleté pauze zaštítila 

společnost  

4 X Production CZ s.r.o. 

 Celkem jsme se podíleli na uspořádání 23 závodů ČP a MČR. 
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 Mezinárodní závody - 4 x (SP WT Karlovy Vary, SP Xterra Prachatice, 

EP juniorů Tábor, MS Kvadriatlon Týn nad Vltavou).   

 

Český pohár - olympijský a sprint triatlon (7 závodů) 

 Po dvouleté pořadatelské nejistotě se podařilo připravit a realizovat 

kvalitní pohár.  

 Do poháru byl nově opět zařazen závod v Konopišti, který byl 

zorganizován velmi dobře, a předpokládáme, že se stane pevnou 

součástí ČP i pro další roky. 

 Ve Zlíně se opět uskutečnil závod na tratích Superspritu a smíšených 

štafet. 

 V Příbrami se uskutečnilo MČR OHTT včetně MČR smíšených štafet. 

 MČR ve Sprintriatlonu proběhlo v úvodu sezóny Brně. 

 Závod ČP jen pro kategorie žactva se opět uskutečnil v Pardubicích. 

(nezařazení kategorií žactva v Brně). 

 Kvalita celého poháru s výraznou podporu ČTA se postupně zvyšuje, 

ale je stále potřeba ve spolupráci s pořadateli pracovat na zvýšení 

atraktivity nejen pro sportovce, ale i pro diváky. Olympijský triatlon je 

stále mimo zájem pořadatelů a žádný z pořadatelů nedokáže 

uspořádat Olympijský triatlon v draftingovém pojetí. Otázkou 

atraktivity bude pravděpodobně i přesun ke kratším distancím 

závodů. 

 Podařilo se nám opět uspořádat závod na tratích Supersprintu a 

štafet, které zvyšují požadovanou atraktivitu sportu. Plánovaný závod 

štafet v Karových Varech se na poslední chvíli díky malému zájmu 

neuskutečnil (pravděpodobná kolize termínu s MČR dorostu a 

juniorů). Předpokládáme, že v tomto trendu kratších závodů budeme 

pokračovat i nadále. 
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Český pohár - Aquatlon (3 závody) 

Po loňském přesunu aquatlonů z jarních měsíců na podzim z důvodů 

koronavirové pandemie a velké nejistoty bohužel došlo ke snížení zájmu 

pořadatelů.  

V sezóně 2022 se podařilo uspořádat pohár složený pouze ze 3 závodů.  

Kvalita závodů byla uspokojivá.  

Na MČR v Praze došlo díky kombinaci špatného počasí a nečekaně 

velkému zájmu o přihlášení na poslední chvíli k nešťastnému posunu 

časového harmonogramu. 

 

Český pohár - Dlouhý triatlon (5 závodů) 

V letošní sezóně se podařilo uspořádat kvalitní pohár i přes neplánované 

přesuny termínů a zrušení některých závodů. PálavaRace byl nově 

přesunut do května a Slovakman se z důvodu technických záležitostí 

(rekonstrukce komunikací) neuskutečnil. V relativně v krátké době se nám 

podařilo zajistit náhradní variantu nového závodu Triatlon Most, který má 

ambice se stát pravidelným závodem termínové listiny ČP. 

 ČP v dlouhém triatlonu je z hlediska kvality uspořádání stále na velmi 

vysoké úrovni.  
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 Mírný pokles závodníků je i na dlouhých tratích. 

 Důležitým bodem pořádání závodů na dlouhých tratích je i nadále 

zvýšení bezpečnosti, zejména na veřejných komunikacích.  

 

 

 

Český pohár - Terénní triatlon (5 závodů) 

 Pro rok 2022 se podařilo opět vyhlásit Český pohár v terénním 

triatlonu.  

 Nově byl uspořádán na Lipně závod na delších tratích, kdy bylo možno 

použít i kola typu „gravel“. 

 MČR se uskutečnilo při závodě Xterra Praha. 

 Problém nastal v průběžném zobrazování výsledků poháru. Do 

příštího roku je toto potřeba zlepšit.  

 Světový pohár a ME pod značkou Xterra CZECH-Prachatice se 

uskutečnil vysoké sportovní úrovni díky firmě 4 X Production CZ s.r.o. 

 

Zimní triatlon  

 Pro rok 2022 se Český pohár v zimním triatlonu nevyhlašoval. 

 Mistrovství ČR se uskutečnilo na Pradědu a bylo společné se 

Slovenskou republikou.  
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 Účast na závodě byla poměrně nízká. 

 

Duatlon 

 Pro rok 2022 se Český pohár v duatlonu nevyhlašoval. 

 MČR v duatlonu se tradičně uskutečnilo opět v Žamberku a proběhlo 

na velmi vysoké sportovní úrovni.  

 

Kvadriatlon 

 Pro rok 2022 se Český pohár v kvadriatlonu nevyhlašoval. 

 Pravidelný závod Kvadriatlon Týn nad Vltavou byl MS a MČR.  

 Díky náročnosti soutěže je stále velmi nízký počet startujících. 

 

 

Krajské - regionální seriály 

V letošním roce se nám opět podařilo zajistit i podporu Krajským seriálům 

- závodům. Podmínkou podpory ČTA bylo uspořádání závodu i pro 

žákovské kategorie 8-15 let.  

Každý kraj měl možnost do programu přihlásit stejně jako v předešlých 

letech 3 závody.   

Do programu krajských akcí bylo zařazeno 15 závodů. 

 

Partnerské závody 

Do programu byly schváleny na základě žádostí 4 Partnerské závody. 

Celkem tak bylo ze strany ČTA podpořeno 7 krajů. 

 

CTS - informačně registrační systém ČTA 

Na konci března 2022 došlo po 11 letech k ukončení provozu systému CTS 

(informačně registrační systém ČTA), který již nebyl firmou Orgsu 

plánovaně dál podporován.  

Na podzim 2021 proběhlo VŘ na nového dodavatele IS. Začátkem dubna 

byl firmou Globtech nasazen nový systém. Velmi náročná implementace 

historických dat neproběhla úplně bez problémů, ale většina dat byla 

zachována. Bohužel v té první fázi přechodu jsme neměli všechna data 

z tréninkového deníku, a tak implementace na toto nebyla připravena, za 
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což jsme sklidili oprávněnou kritiku, bohužel však chyba nebyla na naší 

straně. 

Jedním z největších problémů byla a stále je duplicita dat uživatelů, kterou 

se snažíme postupně odstraňovat. 

Jednou z výhod systému je možnost hromadné registrace klubů, která 

nově umožňuje i generovat faktury. 

V průběhu letních měsíců došlo na testování v ostrém provozu, tak aby se 

systém postupně odladil. Předpokládáme, že do další letní sezóny bude 

nový systém odladěn v maximální možné míře. Tímto bych chtěl také 

poděkovat všem, kteří aktivně pomáhali na zprovoznění a odladění 

systému. 

 

Tomáš Petr 

technický ředitel ČTA 
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3.2. Technická komise a rozhodčí 
 

Technická komise pracovala ve stejném složení jako v roce 2021, 

tedy Radana Nováková jako koordinátor rozhodčích, Petr Mužíček jako 

metodik technické sekce a Tomáš Petr jako technický ředitel. Tým letos 

rozšířila Denisa Zobelt na pozici projektové koordinátorky. Technická 

komise na podzim loňského roku definovala strategické pilíře, na kterých 

v letošním roce stavěla postupná zlepšení. Jako každý rok proběhlo jarní 

setkání rozhodčích a technických delegátů spojené se školením pravidel 

a náborem nováčků.  

 

 
 

K tomu jsme letos jako novinku zavedli měsíční online setkání 

komise rozhodčích a technických delegátů, kde jsme kromě strategických 

otázek řešili i problémy a podněty ze závodů. V rámci pilíře digitalizace a 

sdílení informací uvnitř týmu jsme zavedli online oběžník technické 

komise, celkem vyšly 3 díly.  

 

Sezónu jsme formálně zakončili 8. října setkáním rozhodčích a 

technických delegátů, na kterém jsme opět zadali úkoly pro technickou 

komisi na zimní přípravné období.  
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Rozhodčí 

Aktuálně máme 30 aktivních rozhodčích, jedná se o největší počet 

za posledních 20 let. Radost máme především z toho, že přibývají jazykově 

vybavení rozhodčí, což nám do budoucna otevírá dveře na evropské a 

světové závody. Letos jsme přivítali 3 nové rozhodčí, kteří úspěšně 

absolvovali teoretickou i praktickou zkoušku. Pro příští rok budeme mít 

k dispozici ještě 2 volná místa pro nováčky. Nábor probíhá vždy na jarním 

školení, zájemci se mohou hlásit již teď na emailu 

petr.muzicek@triatlon.cz. 

 

Mezinárodní zkušenosti 

Aktuálně evidujeme 14 rozhodčích s mezinárodní licencí třídy 1 a 

jednoho třídy 2. Velkým úspěchem byla nominace Gabriely Rakové na 

Mistrovství Evropy v Mnichově a Zoe Zdražilové na evropské hry mládeže. 

Dále se Gabriela Raková a Miloš Kmuníček zúčastnili jako rozhodčí 

evropského poháru v rakouském Kutzbühelu. Na domácí scéně jsme 

zajistili evropský pohár juniorů v Táboře, mistrovství Evropy Xterra 

v Prachaticích a na závěr sezóny světový pohár v Karlových Varech, kde 

jsme opět zvládli obsadit vedoucí pozice a být silným partnerem pro 

ostatní mezinárodní rozhodčí.  
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Dokumenty 

Pro letošní rok proběhla revize pravidel a 1. května byla schválena 

Radou ČTA nová pravidla triatlonu (verze 12). Soutěžní směrnice byla 

letos opět vydána na celou sezónu. Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí 

na webu www.triatlon.cz.  

 

Další plány pro nejbližší období 

 Realizovat re-certifikace rozhodčích Level 1 World Triathlon u těch, 

kterým letos končí platnost, 

 zrevidovat nedokončené plány pro tuto sezónu a dokončit prioritní, 

 pokračovat v podpoře účastí našich rozhodčích na mezinárodních 

závodech, 

 pokračovat v digitalizaci práce rozhodčích, 

 pokračovat v metodické práci hlavních rozhodčích, 

 zajistit motivaci rozhodčích a technických delegátů pro další 

období a pokračovat v jejich další profesionalizaci, 

 připravit jarní školení rozhodčích spojené s náborem nových 

rozhodčích. 

 

Závěrem patří poděkování všem aktivním rozhodčím ČTA. 

 
Petr Mužíček 
metodik technické sekce ČTA 

http://www.triatlon.cz/
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3.3. Vývoj členské základny ČTA 

 
Zde Vám předkládáme vývoj členské základny 

právnických osob v ČTA od roku 2015 ke dni 30. 9. 

2022.  

 

Členství právnických osob (klubů) 

Celkový počet registrovaných klubů se nám 

v posledních letech ustálil a pohybuje se okolo 245 

klubů. Výběr členských příspěvků je na úrovni cca 50 

%. V tabulce není zohledněno, kolika klubům je v daném roce zrušeno 

členství, nicméně se jedná o 5 až 10 klubů ročně. Počet klubů s uhrazeným 

členským příspěvkem v posledních letech, zdá se, ovlivnila „covid“ doba, 

kdy se v roce 2020 počet klubů výrazněji snížil (když pomineme výjimečný 

rok 2018).  

 

 

 
Tab. Statistika počtu klubů ke dni 30. 9. 2022 

Rok 

Počet klubů s 
uhrazeným 
členským 

příspěvkem 

Celkem 
registrovaných 

klubů 

Počet 
nových 
klubů 

Uhrazené 
členské 

příspěvky 

2022 122 247 7 125.500,- Kč 
2021 120 242 8 125.500,- Kč 
2020 117 248 8 124.000,- Kč 
2019 124 244 10 127.000,- Kč 
2018 129 237 11 132.500,- Kč 
2017 126 237 11 129.000,- Kč 
2016 125 235 15 133.500,- Kč 
2015 116 228 14 121.500,- Kč 
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Graf: Počet klubů s uhrazeným členským příspěvkem ke dni 30. 9. 2022 

 

 
Graf: Členské příspěvky právnických osob v Kč ke dni 30. 9. 2022 

 

 

 

Josef Dvořák  

manažer ČTA 
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4. Zprávy o hospodaření ČTA 

4.1. Zpráva o hospodaření ČTA za rok 2021 

Graf zdroje /viz Tab. Souhrn 2021/: 

 

Úvod: 

O dotace NSA na programy Reprezentace, Talent a (dříve) Organizace 

činnosti na daný kalendářní rok se žádá jednou žádostí pod názvem 

Podpora sportovních svazů. Částka je pak přidělena jedna, avšak 

s přesnými hodnotami kolik je na kterou programovou část. Uvedené tři 

činnosti jsou poměrově rozděleny. 

 

Reprezentace (MŠMT) 

DOTACE NSA - reprezentace ČTA    

Sportovní příprava a soutěže tuzemsko   511 361 Kč 

Sportovní příprava v zahraničí   871 115 Kč 

Soutěže v zahraničí   2 512 811 Kč 

Trenérské a sportovní služby   490 000 Kč 

Sportovní/tréninkové potřeby a materiál   180 148 Kč 

Odměny za sportovní výsledky   234 183 Kč 

Jiný materiál (PHM, kan. P., rež. apod.)  162 375 Kč 

Služby související (energ.,poštov.,účet...)  222 572 Kč 

Celkem  5 184 565,00 

725 400; 2%
478 965; 1%

1 991 482; 6%

30 275 877; 90%

353 853; 1%
Interní příjmy (známky,
poplatky, atd)

Prodej služeb (zboží, ČOV, 
školení…)

Mimořádné příjmy (spoluúčast
VSA)

MŠMT/NSA/ČOV

EPJ/ČP 2021
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Komentář: Čerpání vyúčtováno dle příslušných směrnic NSA a dle 

programu Podpora sportovních svazů 2021. 

 

Sportovně talentovaná mládež (MŠMT) 

DOTACE NSA - talentovaná mládež ČTA     

Sportovní příprava a soutěže tuzemsko   3 846 040 Kč 

Sportovní příprava a soutěže v zahraničí   857 618 Kč 

Sportovní/tréninkové potřeby a materiál   924 974 Kč 

Odměny za sportovní výsledky   98 262 Kč 

Trenérské a sportovní služby, odměny dle DPP   885 775 Kč 

Kurzy, školení a semináře   253 487 Kč 

Mzdové náklady   674 537 Kč 

Služby související s programem   1 381 920 Kč 

Jiný materiál (PHM, kan. potř., rež. mat., apod.)  140 942 Kč 

Jiné služby  (en., poj., cest., účet., pošt. apod.)   90 572 Kč 

Celkem  9 154 127,00 

 

Komentář: Čerpání vyúčtováno dle příslušných směrnic NSA a dle 

programu Podpora sportovních svazů 2021. 

 

Sekretariát ČTA 

Sekretariát ČTA 2021    

Účetní služby    90 000,00 

Služby (nájem, el., top., úklid, IT)   100 338,00 

Stravenky   25 200,00 

Mzdy včetně odvodů    619 933,00 

Právník   70 000,00 

Grafické práce (logo a jiné)   72 600,00 

Kanc.potřeby, opravy   48 000,00 

Poštovné   1 809,00 

PR (zdravotníci, závody…)   310 000,00 

Telefon sekretariát    23 000,00 

Pojištění    66 289,00 

Cestovné   13 710,00 

HW+SW (PC, tiskárna, telefon...)   40 000,00 

czechtriseries.cz lic.   330 000,00 
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Propagace - ročenka   65 029,00 

Monitoring dotací   15 855,00 

Poplatky federacím   22 988,00 

Celkem  1 914 751,00 

 

Komentář: Výdaje jsou variabilního charakteru. Činnost je financována 

zejména z dotace NSA Činnost sportovních svazů, ostatních dotací NSA 

a vlastních zdrojů. Čerpání vyúčtováno dle příslušných směrnic NSA. 

 

Czechtriseries/ČP a krajské a partnerské závody 

Czechtriseries ČP 2021    

Technické zabezpečení - časomíra   696 142,00 

Technické zabezpečení - servis   637 940,00 

Česká televize   118 580,00 

Rozhodčí   435 522,00 

Materiál (čep.,brány,vybavení, tech.,pásky atd.)   477 649,00 

Medaile, poháry   48 037,00 

odměny ČP   170 500,00 

Realiz. tým(tech.ředitel,koor.rozh,metodik.,TD)   850 000,00 

Podpora závodů OHTT, DTT, TRT a ost.    1 540 000,00 

Celkem  4 974 370,00 

 

Krajské a partnerské závody 2021    

Krajské a partnerské závody   245 800,00 

Celkem  245 800,00 

 

Komentář: Organizace akcí a soutěží je financována zejména z dotace 

NSA Činnost sportovních svazů, ostatních dotací NSA a vlastních zdrojů. 

Čerpání vyúčtováno dle příslušných směrnic NSA. Mimo ČP, MČR a VSA 

bylo podpořeno 14 krajských a 4 partnerské akce. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Festival a EPJ Račice 2021 

    Výnosy   Náklady 

EPJ a Festival Račice 2021   353 853,00   855 676,00 

 

Komentář: Organizace EPJ a Festivalu Račice 2021 byla financována z 

dotace NSA a prostředků na pořádní závodů a vlastních zdrojů. Dané 

náklady jsou začleněny do celkového vyúčtování jednotlivých 

programových dotací. 

 

Investice NSA 2021 

  Výnosy  Náklady  

Dotace NSA INVESTICE   3 400 000,00   2 857 700,00 

Vratka dotace NSA INV.   0,00   542 300,00 

 

Komentář: ČTA získala dotaci na Investice pro ČTA a obdržela je od NSA 

až 24. listopadu 2021!! Finanční prostředky využila ČTA na nákup nového 

informačního systému, jako náhradu za končící licenci IS ČTA 

czechtriesries.cz. Dále pak nákup vozidla pro rozhodčí a přívěsu pro 

přesun materiálu v rámci pořádání závodů pod garancí ČTA. Prostředky 

byly vyúčtovány dle daných předpisů a výběr byl proveden na základě 

poptávkových a zadávacích řízení. ZŘ zpracovávala advokátní kancelář 

Moreno Vlk & Asociados.  

 

Jednotlivé faktury (včetně čísla 
faktury)      
    finanční objem 
Fiat Doblo (24210243)    559 000,00 
Přívěs dvounápravový, Rydwan 
Euro (202112481)    152 600,00 
SW- IS ČTA (2021-277)    2 662 000,00 
Celkem     3 373 600,00 

    
Dotace     3 400 000,00 

    
Z toho uhrazeno ze státního 
rozpočtu     2 857 700,00 
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Celkový hospodářský výsledek za rok 2021 (cash flow) 

Výnosy:   33 125 724,- Kč 

Náklady:   32 660 634,- Kč 

Rozdíl:         465 090,- Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2021 (účetní) 

Výnosy:   32 085 tis,- Kč 

Náklady:   31 783 tis,- Kč 

Rozdíl:     - 302 tis,- Kč 

 

Komentář: Česká triatlonová asociace vykázala za rok 2021 účetní ztrátu. 

Tato byla způsobena zejména započtením odpisů majetku a nedobytné 

pohledávky za TRI Prague s.r.o. z roku 2019 ve výši 423 088,- Kč. V cash 

flow jsme pak přecházeli do roku 2022 s výše uvedenými prostředky. 
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Tab. „Souhrn 2021“ 

ROZPOČET ČTA 2021 

POLOŽKY ROZPOČTU  ČTA   Výnosy   Náklady 

Vlastní zdroje:        

Interní příjmy (známky, popl., atd.)   725 400,00   0,00 

Mimořádné příjmy (spoluúčast VSA)   1 991 482,00   0,00 

Půjčka ČUS   0,00   0,00 

ČP 2021    0,00   4 974 370,00 

Sekretariát ČTA   0,00   1 914 751,00 

Krajské a partnerské závody-mládež   0,00   245 800,00 

Vyhlášení ČP 2021   0,00   596 690,00 

Prodej služeb (zboží, ČOV, školení…)   172 965,00   0,00 

       
 
     

Účelové dotace  prostředky:         

Dotace NSA Talent  9 154 127,00   9 154 127,00 

Dotace NSA REPRE  5 184 565,00   5 184 565,00 

Dotace NSA Činnost ČTA  7 298 336,00   0,00 

Dotace NSA VSA (SP XTERRA)  536 177,00   765 968,00 

Dotace NSA VSA (EPJ Račice)  0,00   0,00 

Dotace NSA VSA (SP Karlovy Vary)  4 110 611,00   5 872 302,00 

Dotace NSA INVESTICE   3 400 000,00   2 857 700,00 

Vratka dotace NSA INVESTICE   0,00   542 300,00 

Dotace Parasport - repre   399 000,00   399 000,00 

Dotace NSA Parasport - svazy   153 061,00   153 061,00 

          

Zisk / Ztráta     Výnosy celkem   Náklady celkem 

465 090,00 Kč   33 125 724,00   32 660 634,00 

Účetní zisk / ztráta*          

-302 000,00 Kč   31 783 000,00   32 085 000,00 
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4.2.  Zpráva o stavu hospodaření ČTA za rok 2022 

 

Aktuální přehled finančních zdrojů a výdajů v roce 2022 bude předán 

přímo delegátům v místě konání VH ČTA. 

 

 

Antonín Bauer 

předseda Rady ČTA 
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4.3.  Návrh rozpočtu ČTA na rok 2023 

 

Tab. „Návrh rozpočtu 2023“ 

Česká triatlonová asociace     Návrh rozpočtu 2023 

POLOŽKY ROZPOČTU ČTA   Výnosy   Náklady 
       

Vlastní zdroje:        

Ostatní příjmy   700 000,00  0,00 

Mimořádné příjmy VSA a jiné   3 050 000,00  0,00 

Půjčka ČUS   600 000,00  603 000,00 

Sekretariát ČTA   0,00  3 000 000,00 

CTS/ČP 2023 + kraje a part.   150 000,00  5 100 000,00 
      

Státní účelové dotace:      

Talentovaná mládež   8 164 038,00  8 164 038,00 

Reprezentace   5 500 000,00  5 500 000,00 

Český Olympijský výbor   0,00  0,00 

Významné sportovní akce EPJ. IM   1 500 000,00  2 250 000,00 

Významné sportovní akce SP KV   4 000 000,00  6 000 000,00 

Významné sportovní akce SP 
XTERRA 

  600 000,00  900 000,00 

Podpora sportovních svazů   7 412 568,00  0,00 

Paratriatlon ZPS   1 000 000,00  1 000 000,00 
       

Zisk / Ztráta     Výnosy celkem   Náklady celkem 

159 568,00 Kč   32 676 606,00   32 517 038,00 

 

 

 

Antonín Bauer 

předseda Rady ČTA 
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5. Česká triatlonová společnost s.r.o. 

ČTS s.r.o. je zřízena primárně za účelem podpory ČTA, resp. jejích členů 
v celé řadě aktivit a činností. V roce 2022 zajišťovala a vykonávala tyto 
činnosti: 

Marketing, obchod 
Spolupráce firmou Prista Oil s.r.o. pokračovala i v letošním roce.  
Nově jsme společně podpořili  TEXACO - ČTA Team, který není zaměřen 
na elitní sportovce. 

 Marketinková strategie ČTA se postupně uplatňuje. 

Uskutečnili jsme několik dalších jednání s potenciálními partnery a 
zájemci o spolupráci s ČTA. 

 E-shop. 
V rámci obchodních možností pokračujeme v obchodování na novém e-
shopu, kde nabízíme k prodeji kolekce reprezentačního oblečení a další 
produkty pod názvem „CZECH TRIATLON TEAM“.  
Objem prodejů na e-shopu se postupně zvyšuje.  
Pro účastníky IM HAWAII 2022 byla vytvořena speciální edice trika. 

 
 Prodej fotografií. 

Cena fotografií byla i letos ve výši 10 Kč/20 Kč, člen ČTA/nečlen  ČTA. 
Do příštího roku zvažujeme navýšení ceny. 

 
 

Média 
Mediální komunikaci ČTA zajištoval i v roce 2022 Michal Včeliš. 
Pro letošní 2022 jsme měli nasmlouvány fotografa Aleše Bendíka. 
Fotografie z akcí byly prořízeny v dostatečném množství i kvalitě. 
Fotografie jsme nabízeli k prodeji prostřednictvím CTS (viz. výše).  
 
Ve spolupráci  Českou televizí jsme opět zajistili více jak 10 záznamů 
z našich významných akcí.   
S pořadateli závodů jsme smluvně dohodli spoluúčast na úhradě nákladů. 
V rámci závodu SP Karlovy Vary a Xterra Czech se zrealizovaly živé 
přenosy z akcí.   
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Podpora reprezentace a pořadatelů závodů  
 

 I nadále pokračuje vývoj nové kolekce oblečení pro roky 2021-2024. 
 Nákup plaveckých čepic pro závody ČP CZECHTRISERIES/TEXACO.  

 Nákup plaveckých bójek pro Krajské závody. 
 Nakup přívěsu na podporu technického zabezpečení závodů. 

 Fakturace startovného pro pořadatele. 
 Objednávání služeb časomíry. 
 Úpravy a podpora pořadatelům v CTS, správa systému, která díky 

přechodu na nový systém byla podstatně změněna. 
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Česká triatlonová společnost, s.r.o., výsledovka 2021 

 

   
Číslo účtu Název účtu            Koncový stav 
   
Náklady   
   
501 Spotřeba materiálu 134 996,06 
504 Prodané zboží 274 297,18 
518 Ostatní služby 544 143,80 
548 Ostatní provozní náklady 335,33 
563 Kurzové ztráty 20 053,79 
568 Ostatní finanční náklady - bankovní 

poplatky 
1 857,95 

591 Daň z příjmů - splatná 11 780,00 
   
 Náklady celkem 987 464,11 
   
Výnosy   
   
602 Tržby z prodeje služeb 921 699,19 
604 Tržby za zboží 324 794,43 
644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 434,92 
648 Ostatní provozní výnosy 5,55 
666 Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
4,58 

   
 Výnosy celkem 1 247 938,67 
   
  260 474,56 
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6. Oblast médií a komunikace ČTA 
 

Sezona 2022 potvrdila dlouhodobě rostoucí zájem 

médií nejen o výsledky českých reprezentantů, ale také 

o celý triatlon. Přímým důkazem tohoto stálého 

pozitivního trendu jsou data z mediálního systému 

Monitora, která si můžete prohlédnout v přiloženém 

grafu a která znázorňují počet mediálních výstupů 

s klíčovým slovem „triatlon“ za období 1. ledna – 30. 

září. S výjimkou roku 2020, kdy se kvůli epidemii koronaviru neuskutečnila 

drtivá většina mezinárodních závodů, počet článků a reportáží každoročně 

roste. Zájem novinářů se ovšem odráží také v jejich vstřícnosti a 

osobnějším přístupu. 

 

Česká triatlonová asociace opět poskytovala novinářům maximální 

informační servis – ke všem závodům Českého poháru a Mistrovství ČR 

byly připraveny tiskové zprávy před závodem i po jeho skončení (s 

aktuálními fotografiemi). Při mezinárodních závodech (pod záštitou 

organizací World Triathlon a Europe Triathlon) s českou účastí redakce 

dostávaly TZ s komentáři českých závodníků. Celkem bylo novinářům 

zasláno více než 70 tiskových zpráv, další články pak byly připraveny „na 

klíč“ pro vybraná média. 

 

Stálým fotografem ČTA byl na závodech Mistrovství ČR a Českého poháru 

Aleš Bedlík, dále jsme ve výjimečných případech spolupracovali 

s lokálními fotografy a spolupracovníky jednotlivých pořadatelů. 
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Organizátorům domácích závodů zprostředkovávala ČTA prostor ve 

vysílacím programu České televize. Celkem mohli diváci kanálu ČT Sport 

sledovat reportáže ze 17 závodů, ze dvou mezinárodních akcí ČT vysílala 

přímý přenos – z prachatického závodu XTERRA ShortTrack a ze 

Světového poháru v Karlových Varech, který byl vůbec poprvé vysílán 

v celém rozsahu (v minulosti připravovala ČT „pouze“ přímé vstupy). 

Kromě toho ČT vysílala závody série mistrovství světa (WTCS). Svůj 

prostor má triatlon také v programu stanice Eurosport, která zakoupila 

vysílací práva na závody sérií PTO, Super League a na The Collins Cup. 

 

Také v roce 2022 pokračovala úzká spolupráce s běžeckým magazínem 

RUN, ve kterém má ČTA pravidelně čtyřstránkový prostor. Ten pokrývají 

rozhovory (s elitními reprezentanty, závodníky Age Groups i zástupci ČTA, 

např. rozhodčí Gabrielou Rakovou), tréninkové tipy pro rekreační 

triatlonisty, pozvánky na domácí závody či informace o projektech ČTA 

(např. nový systém CTS). Články pro tuto rubriku připravuje bývalý 

reprezentant František Linduška. Mezi stálé redaktory časopisu RUN patří 

i další triatlonisté, například Petr Vabroušek, Petra Kuříková nebo Jan 

Volár. 

 

Zajímavostí je, že Světový pohár v Karlových Varech dosáhl vůbec 

nejvyššího PR zásahu ve své historii. Přispěla k tomu mediální partnerství 

s Deníkem Sport, s Hitradiem FM Plus, vtipné video Vrchní, uplav, ujeď, 

prchni!, úzká mediální spolupráce s Českým olympijským týmem, ale také 

ukončení kariéry Venduly Frintové, která toto rozhodnutí oznámila na 

tiskové konferenci před závodem. 

 

K ukončení kariéry čtyřnásobné účastnice olympijských her pak ČTA 

připravila video, které odvysílala Česká televize v rámci přímého přenosu 

Světového poháru, mohli ho vidět diváci v Karlových Varech 

bezprostředně po slavnostním vyhlášení a publikováno bylo i na 

sociálních sítích. 
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Kromě zmíněné tiskové konference k závodu Světového poháru, kterou 

ČTA spolupořádala, se uskutečnilo také mediální setkání se zástupci 

asociace v úvodu sezony. Proběhlo v nově otevřeném pražském 

cyklistickém bistru Domestique a novináři při něm mohli hovořit 

s předsedou Antonínem Bauerem, sportovním ředitelem Nikolou 

Štouračem, členem rady Vladimírem Malým, který byl zástupcem 

pořadatelů a technické sekce, reprezentantem Radimem Grebíkem a 

online se připojily také reprezentantky Petra Kuříková a Radka Vodičková-

Kahlefeldt.  

 
Tisková konference České triatlonové asociace, červen 2022 

 

Součástí komunikačního mixu České triatlonové asociace jsou nyní již tři 

pravidelné newslettery – pro členy ČTA (více než 6500 adres, open rate 

přibližně 35 %), dále newsletter pro trenéry ČTA (340 adres), který 

připravuje sportovní sekce, a newsletter pro rozhodčí ČTA, který připravují 

a distribuují sami rozhodčí. 
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Sociální média 

Na správě sociálních médií ČTA nově spolupracovala s Matyášem 

Hašlarem, který převzal správu facebookového i instagramového profilu 

začátkem ledna.  

Stránku Český triatlon na Facebooku navštívilo přibližně 85 000 uživatelů, 

Instagramovou stránku pak vidělo více než 11 200 uživatelů, což 

představuje 25% nárůst oproti roku 2021. Po celý rok se potvrzovaly 

dlouhodobé trendy návštěvnosti – facebookový profil má převážně 

dospělé publikum orientované na dlouhý a terénní triatlon, zatímco 

stránku na Instagramu navštěvuje převážně mladší publikum zaměřené na 

závody Českého a Evropského poháru.  

Oba profily pak zaznamenaly skokový nárůst zájmu při závodu Světového 

poháru v Karlových Varech, což podpořily spolupráce s Českou televizí, 

Českým olympijským týmem a organizací World Triathlon.  

Největší dosah na Facebooku za celý rok zaznamenaly informace 

z Karlových Varů, které vytvořily kombinovaný dosah 40 578 uživatelů. 

Dalšími výraznými příspěvky byly v této metrice reportáž z mistrovství ČR 

v Příbrami a reportáž ze závodu Czechman. Největší denní dosah ale 

stránka zaznamenala 24. července, kdy Petra Kuříková vyhrála závod 

Světového poháru v Pontevedře a Kateřina Hadravová získala bronz na 

Evropském poháru juniorů v Táboře. 

Na Instagramu měla největší dosah informace o novém vzhledu 

reprezentačních kombinéz. Druhým nejúspěšnějším příspěvkem byla 

pozvánka k Evropskému poháru v Quarteiře a fotoreportáž 

z reprezentačního soustředění na Kanárských ostrovech.  

Do příštího roku je na sociálních sítích v plánu několik změn včetně 

celkové koncepce příspěvků. Méně prostoru dostanou předzávodní 

příspěvky, které budou primárně zveřejňovány ve stories, větší důraz bude 

naopak kladen na klasické příspěvky s výsledky a fotografiemi. Tento 

koncept už se osvědčil při závodech Českého poháru. 
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Michal Včeliš  

PR ČTA, s přispěním Matyáše Hašlara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejúspěšnější příspěvky podle počtu reakcí 

Facebook Instagram 

6. místo Lukáše Kočaře na IRONMAN 

70.3 v Zell am See 

 

10. místo Terezy Zimovjanové na SP 

v Karlových Varech 
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6.1. Zajímavost 

 

Královna se loučí  

Čtyřikrát vyhrála závod Světového poháru, čtyřikrát se zúčastnila 

olympijských her, získala medaile na světových i evropských 

šampionátech… Vendula Frintová je jednoznačně nejúspěšnější českou 

reprezentantkou posledních let. Nyní se pětinásobná královna českého 

triatlonu loučí. 

 

Pár dnů po svých 39. narozeninách usedla před novináře na tiskové 

konferenci, kde se původně chystala oznámit, že Světový pohár 

v Karlových Varech pro ni bude rozlučkou s českými fanoušky a posledním 

velkým závodem na domácí scéně. Nakonec ale své plány změnila. 

„Do Zámeckého vrchu bych v počtu dvou byla hendikepována. V tuhle 

chvíli pro mě musí být nejdůležitější zdraví mého očekávaného potomka. 

Proto na startu nebudu,“ řekla Vendula s odkazem na náročné stoupání v 

cyklistické části. 
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Bylo tak trochu symbolické, že se rozhodla kariéru ukončit právě při 

závodu v Karlových Varech. První medaili zde získala už v roce 2003, kdy 

byla členkou zlatého družstva na mistrovství Evropy. Pak uspěla při 

závodech Evropského i Světového poháru.  

Přání rozloučit se v Karlových Varech se jí sice splnilo, ale tak trochu jinak. 

Po závodě Světového poháru vystoupila na pódium, ze kterého zhlédla 

rozlučkové video, které pro ni Česká triatlonová asociace připravila. Za její 

úžasnou kariéru jí poděkoval předseda ČTA Antonín Bauer i další zástupci 

českého triatlonu. „Vendy je jedinečná, je úžasná, je to profesionálka se 

vším všudy. Je svým způsobem nenahraditelná. Ale může přijít někdo, kdo 

bude taky podávat výkony a bude jinou formou dělat tu radost, na kterou 

jsme vždycky čekali při výkonech Venduly,“ řekl už na tiskové konferenci 

Antonín Bauer. 

Mami, pojedu na olympiádu 

Už ve svých deseti letech Vendula přesně věděla, jakým směrem se bude 

její život ubírat. Tehdy přišla za svou maminkou a prostě jí oznámila, že 

jednou pojede na olympiádu. Nakonec svá slova naplnila hned čtyřikrát, 

rodačka z Náchoda se postavila na start v Pekingu, Londýně, Riu a 

nakonec i v Tokiu – na nejlepší výsledek dosáhla v Anglii, kde obsadila 15. 

místo. „Patnácté místo na olympiádě není špatné, ale měla jsem na to být 

ještě výš. Na olympiádě se mi ten závod nikdy úplně nepovedl, ať už to bylo 

kvůli počasí, nebo zdraví,“ vzpomínala. 

Její triatlonová kariéra začala v bazénu. Na plavání ji v šesti letech 

společně s bratrem Ondrou přihlásili rodiče z velmi pragmatického 

důvodu: cestou do bazénu nebylo nutné přecházet hlavní silnici a děti tak 

mohly na tréninky chodit samy. „Prožila jsem tam úžasné dětství, stále na 

to s láskou vzpomínám. Samozřejmě pro děti to není jen o sportu, měla 

jsem tam spoustu kamarádů a nasměrovalo mě to dál do života,“ řekla. 

Na první triatlonové závody ji přivedl v šestnácti letech její otec, který byl 

nejen aktivní běžec, ale účastnil se také triatlonových závodů. Na těch 

prvních v Opočně ho Vendula porazila o dvě minuty. O pár dnů později se 

konal další závod v Pardubicích, který vyhrála a navázala tam spolupráci 
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s trenérem Jiřím Seidlem, který ji pak provázel celou kariérou. Přibližně za 

měsíc pak svůj talent definitivně ukázala na mistrovství republiky dorostu 

– i z něho si odvezla zlato. 

Stejně rychle se prosadila také na mezinárodní scéně. V kategorii do 23 let 

dvakrát dosáhla na titul vicemistryně světa (2004, 2005) a jednou se stala 

evropskou šampionkou. A to byl teprve začátek. Na kontě má například 

čtyři vítězství ve Světovém poháru (2x Karlovy Vary, Huelva, Mooloolaba), 

čtyři medaile z evropských šampionátů v triatlonu, titul mistryně světa 

v duatlonu (2009) a mnohokrát stála na stupních vítězů při závodech 

Světového či Evropského poháru. „Víc než na juniorské tituly jsem hrdá na 

čtyři vítězství ve Světovém poháru. A jsem i jediná česká atletka, vlastně i 

mezi muži, která se zúčastnila čtyř olympiád v triatlonu,“ říká. 

 

Pomohla ji k tomu také příprava v zahraničních tréninkových skupinách, 

kde trénovala s největšími triatlonovými hvězdami, mezi které patřili 

například Vincent Luis, Taylor Spivey, Mario Mola a další osobnosti 

triatlonového světa s medailemi ze světových šampionátů i olympijských 

her.  

I když po celou kariéru přistupovala k triatlonu jako 100% profesionálka, 

dokázala vedle sportovních titulů sbírat i ty akademické. Na 
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Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudovala antropologii a 

genetiku. Pod křídly Českého olympijského výboru a Vysoké školy 

ekonomické pak absolvovala studium Sportovní diplomacie.  

Její život bude sladký 

Nyní má ale Vendula před sebou nové výzvy. Kromě miminka ji bude 

vytěžovat také obchod s čokoládovými pralinkami, který otevřela v Hradci 

Králové. „Když jsem cestovala po světě a v Belgii jsem měla možnost 

některé obchody vidět, tak prostě to jsou krásné obchůdky, které dělají 

radost. A v neposlední řadě jeden výrobce pralinek byl velkým sponzorem 

triatlonového světového poháru v Karlových Varech. Všichni závodníci se 

vždy chtěli dostat na pódium jen proto, aby dostali obrovskou tabulku 

čokolády, která vážila snad přes dva kilogramy. A já jsem se tam tenkrát 

seznámila i s panem majitelem a výrobcem, který se stal mým 

dodavatelem,“ vypráví příběh, který jí nasměroval k další kariéře. 

Také v ní přejeme Vendy mnoho úspěchů a radosti. 
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STANOVY ČTA 

STANOVY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Stanovy“ 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Právní postavení 

1.1.1 Česká Triatlonová Asociace z.s. (dále též „ČTA“) je spolkem, který 

vznikl dne 28.5.1990 pod názvem Český svaz triatlonu za účelem 

zajištění sportovní činnosti svých členů. 

1.1.2 ČTA je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 

Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu 

jednání, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, 

organizační a finanční samostatnost svých členů a neodpovídá za 

jejich závazky. 

1.2 Název a sídlo 

1.2.1 ČTA vystupuje pod názvem „Česká Triatlonová Asociace z.s.“                 

a používá zkratku „ČTA“. V anglicko-jazyčném překladu vystupuje 

ČTA pod názvem „Czech Triathlon Association“ a používá zkratku 

„CTA“. 

1.2.2 Sídlem ČTA je: Praha. 

1.3 Trvání ČTA 

1.3.1 ČTA je založena na dobu neurčitou. 

1.4 Účel ČTA a předmět její činnosti 

1.4.1 Účelem ČTA je sdružovat sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné 

kolektivy, spolky a jiná uskupení sportovních oddílů, obchodní 

společnosti a další právnické a fyzické osoby a jako zastřešující 

organizace pečuje rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve 

sportovních disciplínách aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon 

(běh, horské (MTB) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), 

terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), 

kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, 

technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen 

„triatlon“. 

1.4.2 ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování 

jejich potřeb. 
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1.4.3 ČTA vytváří metodické a organizační podmínky pro triatlon, vydává 

základní normy, zabezpečuje vzdělávání, školení a přípravu trenérů, 

rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či 

spoluorganizuje a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v 

triatlonu, případně mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. 

ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně 

přípravy talentované mládeže. 

1.4.4 ČTA může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat 

vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, a to svou vlastní činností i prostřednictvím 

obchodní společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o. (dále jen 

„ČTS“) jejímž je ČTA jediným společníkem. ČTA sama a 

prostřednictvím ČTS s využitím obchodně-marketingového 

potenciálu sportovních akcí triatlonu a státní reprezentace v 

triatlonu usiluje o zajištění maximální administrativní i materiální 

podpory triatlonu v ČR a poskytnutí výhod členům ČTA.  

1.5 Členství ČTA v dalších organizacích 

1.5.1 ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a České unie 

sportu (ČUS). Případná změna členství v ČUS může být v případě 

potřeby provedena z rozhodnutí Rady ČTA. 

1.5.2 ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, 

zejména v European Triathlon Union (ETU), International Triathlon 

Union (ITU) a World Quadriathlon Federation (WQF). Základní 

dokumenty těchto mezinárodních organizací musí být v nezbytné 

míře respektovány při organizaci činnosti ČTA. 

1.5.3 ČTA jako zastřešující organizace triatlonu v ČR a člen ETU, ITU                

a WQF uděluje souhlas s pořádáním závodů v triatlonu a závodů 

v triatlonu s mezinárodní účastí.   

1.5.4 ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, 

sportovními a společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy 

svých členů. 

2 ČLENSTVÍ 

2.1 Druhy členství 

2.1.1 ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající 

z členství fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy 

právnických osob, které jsou samy členy ČTA, zejména vztahy 
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vyplývající z členství ve sportovních oddílech či klubech, jsou 

upraveny licenčním                          a přestupním řádu  ČTA. 

2.1.2 Členství se rozlišuje na: 

2.1.2.1 řádné a  

2.1.2.2 čestné 

2.2 Členství fyzických osob 

2.2.1 Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na 

státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami                           

a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov. 

2.2.2 Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy 

ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. 

2.2.3 Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou 

sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo 

prostřednictvím informačního systému ČTA (dále jen „IS ČTA“) na 

základě řádně vyplněné přihlášky. 

2.2.4 Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA. 

2.3 Členství právnických osob 

2.3.1 Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující 

podmínky dle článku 2.3.2, bez ohledu na místo svého sídla, pokud 

souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou 

činnosti ČTA dle Stanov. 

2.3.2 Členem ČTA může být pouze spolek či jiná právnická osoba, která  

2.3.2.1 je založena za účelem provozování organizovaného 

sportu svých členů (sportovní klub), jejímiž členy jsou 

členové ČTA, které jsou fyzickými osobami nebo 

2.3.2.2 sdružuje spolky či jiné právnické osoby (sportovní kluby) 

uvedené v odstavci 2.3.2.1. na oblastní úrovni. 

2.3.3 Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou,                         

a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické 

přihlášky v IS ČTA. 

2.3.4 Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného 

znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů                

a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i 

skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny 

jejich jménem jednat. 

2.3.5 Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat 

ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4, jakož                                
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i informovat ČT o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito 

členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle 

článku 2.3.4 a jména členů jejich statutárních orgánů. 

2.4 Čestné členství 

2.4.1 Čestné členství může Valná hromada udělit osobám, které se zvlášť 

zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Valná hromada je rovněž 

oprávněna čestné členství odebrat. 

2.4.2 Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové. 

2.4.3 Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky. 

2.5 Práva členů 

2.5.1 Člen má právo hlásit se k členství v ČTA. 

2.5.2 Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, 

je-li k tomu delegován členem s hlasovacím právem. 

2.5.3 Hlasovací práva na Valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou 

právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání 

pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské 

příspěvky na aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po 

dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas. 

2.5.4 Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se 

činnosti těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která 

se těchto členů týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové 

odvolání přípustné. 

2.5.5 Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže 

ani soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která 

by mohla být s mistrovskými, nebo pohárovými závody 

zaměnitelná. 

2.6 Povinnosti členů 

2.6.1 Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA 

závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou 

povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, 

technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA. 

2.6.2 Členové jsou povinni platit členské příspěvky. 

2.6.2.1 Rada může rozhodnout o tom, že čerpání 

poskytovaných služeb či výhod bude v případě členů, 

kteří neuhradí členský příspěvek, omezeno. 
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2.6.2.2 Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů 

bude omezeno či vyloučeno získávání bodů v rámci 

pohárových soutěží. 

2.6.3 Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní                

a statistické informace určené pro sportovní, organizační                          

a marketingové účely ČTA. Jestliže z platných právních předpisů 

vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí takových informací, je 

člen oprávněn tak učinit. 

2.6.4 Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen 

prostředky řádně vyúčtovat v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy. 

2.6.5 Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen 

2.6.5.1 registrovat, v souladu s pravidly stanovenými v příslušných 

dokumentech ČTA závazných pro členy, závod nebo seriál závodů 

v informačním systému ČTA a využívat jednotnou databázi členů ČTA 

v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci 

výsledků; 

2.6.5.2 při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla 

triatlonu a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto 

shodu propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen 

v propozicích závodů výslovně uvádět; 

2.6.5.3 při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat                                   

a komunikovat logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost 

k ČTA; 

2.6.5.4 odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu případný 

odvod z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA, přičemž výše a pravidla 

takového odvodu budou stanoveny ve smlouvě nebo směrnici ČTA. 

2.6.6 Členové jsou povinni respektovat výlučné právo ČTA organizovat 

mistrovské závody a závodů Českých pohárů. 

2.6.7 Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno 

ČTA. 

2.6.8 Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně 

prostřednictvím orgánů ČTA. 

2.7 Zánik členství 

2.7.1 Členství v ČTA zaniká 

2.7.1.1 vystoupením; 

2.7.1.2 vyloučením; 
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2.7.1.3 úmrtím fyzické osoby; 

2.7.1.4 zánikem právnické osoby bez právního nástupce; 

 

2.7.2 Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného 

oznámení adresovaného ČTA. V takovém případě končí členství 

dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA. 

2.7.3 Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě 

2.7.3.1 závažného či opakovaného porušení Stanov; 

2.7.3.2 závažného či opakovaného porušení jiných dokumentů 

ČTA závazných pro členy; 

2.7.3.3 poškozování dobrého jména ČTA; 

2.7.4 Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen ČTA odvolat. Odvolání 

člena ČTA proti rozhodnutí o vyloučení projedná a o odvolání 

rozhodne Rozhodčí komise. 

2.7.5 Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství 

zaniká v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen ČTA. V 

případě existence více právních nástupců zanikajícího člena 

přechází členství na toho z právních nástupců, na kterého má 

členství přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených 

právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců. 

2.7.6 ČTA zpracovává v souladu s příslušnými obecně závaznými 

předpisy osobní údaje členů ČTA na základě souhlasu 

poskytnutého při vzniku členství.  

2.7.7 ČTA vede seznam člen. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí 

sekretariát a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. 

Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu 

poté, co se o nich ČTA dozví. Seznam členů může být veden 

elektronickou formou. 

2.7.8 Údaje ze seznamu členů mohou být poskytnuty ČTA orgánům 

státní správy a územních samosprávných celků, a to zejména 

v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze 

státního či jiného veřejného rozpočtu. Z rozhodnutí Rady ČTA 

mohou být poskytnuty i v jiných případech či jiným osobám ovšem 

vždy pouze za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů.  
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3 ORGÁNY ČTA 

3.1 Orgány ČTA jsou 

3.1.1 Valná hromada jako nejvyšší orgán ČTA (dále jako „Valná hromada“),  

3.1.2 Rada jako kolektivní statutární orgán, v jehož čele stojí Předseda Rady 

přímo volený Valnou hromadou (dále jako „Rada“),  

3.1.3 Disciplinární komise jako orgán projednávající disciplinární přestupky 

členů ČTA (dále jako „Disciplinární komise“),  

3.1.4 Revizní komise jako kontrolní orgán (dále jako „Revizní komise“), 

3.1.5 Rozhodčí komise jako orgán odvolací a orgán rozhodující o 

v záležitostech spolkové samosprávy (dále „Rozhodčí komise“). 

3.2 Valná hromada 

3.2.1 Nejvyšším orgánem ČTA je Valná hromada. Jednání Valné 

hromady svolává Rada nejméně 1× ročně. 

3.2.2 Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež 

obsahuje navrhovaný program jednání Valné hromady, je Rada 

povinna do 30 dnů svolat jednání mimořádné Valné hromady. 

3.2.3 Každá první Valná hromada následující po ukončení Letních 

olympijských her je řádnou volební Valnou hromadou, na které se 

volí předseda Rady, členové Rady, Disciplinární komise, Revizní 

komise a Rozhodčí komise. 

3.2.4 V případě, že počet členů Rady zvolených Valnou hromadou klesne 

pod jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období 

předsedy Rady, nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda 

Rady nevykonává svou funkci, může Rada rozhodnout o svolání 

mimořádné volební Valné hromady. 

3.2.5 Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání 

Valné hromady, u mimořádné Valné hromady pak nejpozději 14 dnů 

před termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně 

a/nebo elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím 

právem, evidované v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních 

webových stránkách ČTA. 

3.2.6 Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, 

datum a hodinu konání Valné hromady a návrh programu jednání 

Valné hromady. 

3.2.7 Rada je povinna zařadit do programu jednání Valné hromady 

písemné návrhy jednotlivých členů na doplnění programu jednání 

Valné hromady doručené Radě nejpozději 10 dnů před termínem 
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konání Valné hromady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného 

bodu programu a text navrhovaného usnesení, případně                            

i podkladové materiály. Doplnění programu jednání Rada oznámí 

členům prostřednictvím elektronické pošty a vyvěšením na 

oficiálních www stránkách ČTA bezodkladně poté co takový návrh 

na doplnění. 

3.2.8 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, 

kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není Valná 

hromada usnášení schopná v čase, kdy má být jednání Valné 

hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní 

Valná hromada, která má nezměněný program jednání, a která je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů. 

3.2.9 Není-li dále stanoveno jinak, Valná hromada rozhoduje prostou 

většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je 

zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných členů. 

K rozhodnutí o odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů 

Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů Rozhodčí 

komise, a k následné volbě nových členů těchto orgánů na Valné 

hromadě, která není řádnou volební Valnou hromadou dle článku 

3.2.3, je zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 

3.2.10 Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží 

3.2.10.1 volba a odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů 

Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů 

Rozhodčí komise; 

3.2.10.2 potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární 

komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; 

3.2.10.3 schvalování Stanov a jejich změn; 

3.2.10.4 schvalování výše ročních členských příspěvků; 

3.2.10.5 schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; 

3.2.10.6 schvalování jednacího řádu Valné hromady a jeho 

změn; 

3.2.10.7 projednávání zprávy o hospodaření ČTA; 

3.2.10.8 rozhodnutí o vyloučení člena ČTA právnické osoby; 

3.2.10.9 schválení změn majetkové účasti ve společnosti Česká 

triatlonová společnost s.r.o.; 
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3.2.10.10 rozhodnutí o zrušení ČTA. V případě rozhodnutí 

o zrušení ČTA bez právního nástupce jmenuje Valná 

hromada likvidátora; 

3.2.10.11 rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení 

s jinými subjekty; 

3.2.10.12 udělení a odebrání čestného členství v ČTA; 

3.2.10.13 schvalování rozpočtu ČTA. 

3.2.11 Jednání Valné hromady se řídí jednacím řádem Valné 

hromady. 

3.2.12 Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob 

pověřených zajištěním průběhu Valné hromady zúčastnit se 

souhlasem Valné hromady i třetí osoby jako hosté. 

3.2.13 Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení 

zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání 

Valné hromady, jméno předsedy Valné hromady, ověřovatele 

zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů, popis 

projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady                            

a rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování. 

3.3 Rada 

3.3.1 Rada je kolektivním statutárním orgánem voleným Valnou 

hromadou, který má 5 členů včetně předsedy Rady, který je volen 

přímo Valnou hromadou.  

3.3.2 ČTA zastupuje Předseda Rady samostatně ve všech záležitostech,              

a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Rady. 

3.3.3 Zastupovat ČTA mohou i další členové Rady, a to vždy pouze na 

základě pověření Rady vyjádřeného v usnesení Rady.  

3.3.4 Zaměstnanci ČTA zastupují ČTA v rozsahu obvyklém vzhledem 

k jejich zařazení nebo funkci.  

3.3.5 V případě zániku funkce některého z členů Rady odstoupením 

z funkce nebo vyloučením z ČTA je Rada oprávněna kooptací 

doplnit počet členů Rady. Funkční období kooptovaného člena 

Rady končí dnem uplynutím funkčního období ostatních členů 

Rady. 

3.3.6 V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem                

a nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně 

jejím jménem. Předsedu Rady volí Valná hromada. V případě zániku 

funkčního období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA 
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oprávněným jednat samostatně jejím jménem stává na dobu do 

konání nejbližšího následujícího jednání Valné hromady, která zvolí 

nového předsedu Rady, člen Rady pověřený k tomu Radou. 

3.3.7 Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny            

do působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: 

3.3.7.1 zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených Valnou 

hromadou; 

3.3.7.2 odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá Valné 

hromadě zprávu o hospodaření; 

3.3.7.3 vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či 

jediného společníka) společnosti Česká triatlonová 

společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu 

zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, 

s.r.o., a dohlíží na její činnost; 

3.3.7.4 schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční           

a přestupní řád; 

3.3.7.5 rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních 

organizacích; 

3.3.7.6 stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání 

ochranných známek a loga ČTA; 

3.3.7.7 rozhoduje o vyloučení člena ČTA fyzické osoby; 

3.3.7.8 je oprávněna zřizovat za účelem zajištění své činnosti         

a kvalifikovaného řízení ČTA odborné komise či jiné 

kolektivní nebo individuální poradní orgány;  

3.3.7.9 rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto 

stanovy. 

3.3.8 Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Každý člen 

Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

Rady. 

3.3.9 Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady. 

3.4 Disciplinární komise 

3.4.1 Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 

hromadou, který má 3 členy. Disciplinární komise volí ze svého 

středu předsedu. Členem Disciplinární komise může být pouze 

fyzická osoba. 
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3.4.2 Disciplinární komise 

3.4.2.1 projednává disciplinární přestupky členů ČTA a ukládá 

tresty dle disciplinárního řádu ČTA; 

3.4.2.2 předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.4.3 Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání 

přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise 

přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

komise. Každý člen disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise. 

3.4.4 Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn 

účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého 

zájmu o účast, či na základě pozvání Rady. 

3.5 Revizní komise 

3.5.1 Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 

hromadou, který má 3 členy. Revizní komise volí ze svého středu 

předsedu. Členem Revizní komise může být pouze fyzická osoba. 

3.5.2 Revizní komise 

3.5.2.1 kontroluje hospodaření ČTA. 

3.5.2.2 upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky                        

a předkládá návrhy na jejich řešení; 

3.5.2.3 vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané 

Radou Valné hromadě; 

3.5.2.4 předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.5.3 Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání 

přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá 

rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. 

Každý člen revizní komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy revizní komise. 

3.5.4 Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn 

účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého 

zájmu o účast,        či na základě pozvání Rady. 

3.6 Rozhodčí komise 

3.6.1 Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 

hromadou, který má 3 členy. Rozhodčí komise volí ze svého středu 

předsedu. Členem Rozhodčí komise může být pouze fyzická osoba. 

3.6.2 Rozhodčí komise 
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3.6.2.1 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární 

komise; 

3.6.2.2 rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících 

z dokumentů ČTA závazných pro členy; 

3.6.2.3 rozhoduje o odvolání členů ČTA proti rozhodnutí                  

o jejich vyloučení z ČTA; 

3.6.2.4 předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.6.3 Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání 

přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise 

přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

komise. Každý člen rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy rozhodčí komise. 

3.6.4 Předseda nebo jím pověřený člen Rozhodčí komise je oprávněn 

účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého 

zájmu o účast, či na základě pozvání Rady. 

3.6.5 V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou 

Valnou hromadu dle článku 3.1.2, je předseda Rozhodčí komise 

povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu, a to do 30 dnů od 

okamžiku, kdy byl seznámen s žádostí o svolání mimořádné Valné 

hromady a se skutečností, že Rada svou povinnost mimořádnou 

Valnou hromadu svolat nesplnila. 

3.7 Funkční období členů volených orgánů 

3.7.1 Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, 

Rada, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 

4 roky. 

3.7.2 Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního 

období podle odstavce 3.6.1., nezanikne funkce člena dříve, než ke 

dni konání nejbližší řádné Valné hromady ČTA, nejpozději však vždy 

uplynutím 3 měsíců od uplynutí funkčního období. 

3.7.3 Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce 

odvoláni Valnou hromadou. 

3.7.4 Opětovná volba člena voleného orgánu je možná. 

3.7.5 Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit 

písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena 

voleného orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 

měsíců od oznámení odstoupení Radě, jestliže v oznámení není 

uvedeno pozdější datum zániku funkce.  
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3.7.6 Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu 

polovinu zvolených členů daného orgánu, může daný orgán 

v případě zániku funkce kooptovat náhradní členy takového orgánu, 

a to do doby konání nejbližšího následujícího jednání Valné 

hromady, která buď kooptaci těchto náhradníků schválí, nebo 

dovolí nové členy takového orgánu. 

3.8 Společná ustanovení o orgánech ČTA 

3.8.1 Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA. 

3.8.2 Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou 

působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by mohlo způsobit ČTA škodu. 

3.8.3 Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena 

jiného voleného orgánu ČTA. 

3.9 Sekretariát a Generální sekretář 

3.9.1 Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát. 

Generální sekretář je vedoucím zaměstnancem sekretariátu ČTA        

a řídí jeho veškerou činnost. Řídí zaměstnance sekretariátu ČTA          

a vykonává vůči nim veškerá práva a povinnosti zaměstnavatele. 

Generální sekretář se účastní jednání Rady.  

3.9.2 Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 

4 ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 

4.1 Základní služby poskytované členům 

4.1.1 evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro 

jednoznačnou identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků 

na závodech, které pořádají členové ČTA a pro mistrovské                       

a pohárové závody vyhlašované ČTA; 

4.1.2 evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků 

mistrovských a pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; 

4.1.3 evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA 

prostřednictvím IS ČTA; 

4.1.4 informační služby; 

4.1.5 komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i 

laické veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro 

členy ČTA; 

4.1.6 koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; 
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4.1.7 zastupování triatlonu v mezinárodních i domácích sportovních 

organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto 

orgánech; 

4.1.8 koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování 

aktuální termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo 

spolupořádají členové ČTA; 

4.1.9 vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání 

základních závazných norem s celostátní působností; 

4.1.10 zabezpečování školení a přípravy trenérů, rozhodčích a dalších 

pracovníků; 

4.1.11  vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních,  

mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; 

4.1.12  řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu. 

4.2 Financování činnosti ČTA 

4.2.1 Zdrojem majetku ČTA jsou zejména: 

4.2.1.1  členské příspěvky; 

4.2.1.2 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované 

k podpoře činnosti hlavní; 

4.2.1.3 příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní 

činností, zejména v souvislosti s provozováním 

sportovních zařízení a organizování sportovní, 

tělovýchovné a osvětové činnosti;  

4.2.1.4  dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných 

veřejných rozpočtů, granty apod.; 

4.2.1.5   dary. 

4.2.2 Výši ročních členských příspěvků stanovuje Valná hromada. 

4.2.3 ČTA vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení 

může z rozhodnutí Rady zadat kvalifikovanému specialistovi. 

4.2.4 V případě zrušení ČTA bez právního nástupce bude provedena jeho 

likvidace. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek 

nabídne likvidátor spolku s účelem obdobným ČTA. 

4.3 Práva k soutěžím 

4.3.1 ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv                       

k mistrovským soutěžím ve všech sportovních kombinacích 

triatlonu dle článku 1.4.1         a dalších příbuzných odvětví ve všech 

věkových kategoriích a dále závodů zařazených do seriálů Českého 
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poháru, jakožto i dalších společenských akcí vyhlášených ČTA, 

které realizuje sama, nebo prostřednictvím svých dodavatelů. 

4.3.2 ČTA je majitelem práv poskytnutých ITU, ETU, WQF při pořádání 

mezinárodních závodů řízených těmito federacemi na území České 

republiky. 

4.3.3 ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, 

televizních, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky                    

a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv 

zde výslovně neuvedených (dále jen „práva“), vztahujících se ke 

všem soutěžím a akcím vyhlašovaným ČTA na území České 

republiky. 

4.3.4 Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká 

triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito 

právy obchodně disponovat. 

5 ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Zrušovací ustanovení 

5.1.1 Těmito stanovami se nahrazují dosavadní úplné znění stanov 

Českého svazu triatlonu o.s. registrované Ministerstvem vnitra ČR 

dne 29.11.2011 pod č.j. VSP/1-914/90 R. 

5.2 Závěrečná ustanovení 

5.2.1 Stanovy byly schváleny rozhodnutím Valné hromady dne 

26.11.2016. 

 

____________________ 

Mgr. Lenka Kovářová v.r. 

předsedkyně Rady 

Česká Triatlonová Asociace 
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NÁVRH STANOV ČTA 2022 

STANOVY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Stanovy“ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Právní postavení 

1.1.1. Česká Triatlonová Asociace z.s. (dále též „ČTA“) je spolkem, který vznikl 
dne 28.5.1990 pod názvem Český  svaz triatlonu za účelem zajištění 
sportovní činnosti svých členů. 

1.1.2. ČTA je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání, v 
právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost 
vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, organizační a finanční 
samostatnost svých členů a neodpovídá za jejich závazky. 

1.2. Název a sídlo 

1.2.1. ČTA vystupuje pod názvem „Česká Triatlonová Asociace z.s.“ a používá 
zkratku „ČTA“. V anglicko-jazyčném překladu vystupuje ČTA pod názvem 
„Czech Triathlon Association“ a používá zkratku „CTA“. 

1.2.2. Sídlem ČTA je: Praha. 

1.3. Trvání ČTA 

1.3.1. ČTA je založena na dobu neurčitou. 

1.4. Účel ČTA a předmět její činnosti 

1.4.1. Účelem ČTA je sdružovat sportovní oddíly, kluby, krajská sdružení, 
tělovýchovné kolektivy, spolky a jiná uskupení sportovních oddílů, 
obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby a jako zastřešující 
organizace pečuje rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve 
sportovních disciplínách aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon (běh, 
horské (MTB) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), terénní triatlon 
(plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), kvadriatlon (plavání, 
kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, technicky přizpůsobený pro 
handicapované závodníky), dále jen „triatlon“. 

1.4.2. ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich 
potřeb. 
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1.4.3. ČTA vytváří metodické a organizační podmínky pro triatlon, vydává 
základní normy, zabezpečuje vzdělávání, školení a přípravu trenérů, 
rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje a řídí 
domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně mezinárodní 
soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci 
ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované mládeže. 

1.4.4. ČTA může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti, a to svou vlastní činností i prostřednictvím obchodní společnosti 
Česká triatlonová společnost s.r.o. (dále jen „ČTS“) jejímž je ČTA jediným 
společníkem. ČTA sama a prostřednictvím ČTS s využitím obchodně-
marketingového potenciálu sportovních akcí triatlonu a státní 
reprezentace v triatlonu usiluje o zajištění maximální administrativní i 
materiální podpory triatlonu v ČR a poskytnutí výhod členům ČTA.  

1.5. Členství ČTA v dalších organizacích 

1.5.1. ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu 
(ČUS). Případná změna členství v ČUS může být v případě potřeby 
provedena z rozhodnutí Rady ČTA. 

1.5.2. ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, 
zejména v European Triathlon (ET), World Triathlon (WT) a World 
Quadriathlon Federation (WQF). Základní dokumenty těchto 
mezinárodních organizací musí být v nezbytné míře respektovány při 
organizaci činnosti ČTA. 

1.5.3. ČTA jako zastřešující organizace triatlonu v ČR a člen ET, WT a WQF 
uděluje souhlas s pořádáním závodů v triatlonu a závodů v triatlonu 
s mezinárodní účastí.   

1.5.4. ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, sportovními a 
společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy svých členů. 

2. ČLENSTVÍ 

2.1. Druhy členství 

2.1.1. ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající z členství 
fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy právnických osob, které 
jsou samy členy ČTA, zejména vztahy vyplývající z členství ve sportovních 
oddílech či klubech, jsou upraveny licenčním a přestupním řádu  ČTA. 

2.1.2. Členství se rozlišuje na: 
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2.1.2.1. členství fyzických osob a členství právnických osob a 

2.1.2.2. čestné členství fyzických osob 

2.2. Členství fyzických osob 

2.2.1. Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní 
příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s 
obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov. 

2.2.2. Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA 
pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. 

2.2.3. Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, 
sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního 
systému ČTA (dále jen „IS ČTA“) na základě řádně vyplněné přihlášky a 
splněním podmínek dle platného Licenčního řádu ČTA. 

2.2.4. Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA. 

2.3. Členství právnických osob 

2.3.1. Členem ČTA se může stát právnická osoba vzniklá podle českého práva 
splňující podmínky dle článku 2.3.2., , pokud souhlasí se Stanovami a 
ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov. 

2.3.2. Členem ČTA může být pouze spolek či jiná právnická osoba, která  

2.3.2.1. je založena za účelem provozování organizovaného 
sportu svých členů (sportovní klub), jejímiž členy jsou 
členové ČTA, které jsou fyzickými osobami nebo 

2.3.2.2. sdružuje spolky či jiné právnické osoby (sportovní kluby, 
krajská sdružení) uvedené v odstavci 2.3.2.1. na 
oblastní úrovni. 

2.3.3. Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na 
základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS 
ČTA a splněním všech patřičných podmínek dle platného Licenčního řádu 
ČTA. 

2.3.4. Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění 
stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a jejich souladu 
se stanovami ČTA a výpisu z veřejného rejstříku.  

2.3.5. Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i 
veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4. 
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2.4. Čestné členství 

2.4.1. Čestné členství může Valná hromada udělit fyzickým osobám, které se 
zvlášť zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Valná hromada je rovněž 
oprávněna čestné členství odebrat. 

2.4.2. Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové. 

2.4.3. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky. 

2.5. Práva členů 

2.5.1. Člen má právo hlásit se k členství v ČTA. 

2.5.2. Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, je-li 
k tomu delegován členem s hlasovacím právem. 

2.5.3. Hlasovací práva na Valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou 
právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání 
pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na 
aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. 
Každý takový člen má jeden hlas. 

2.5.4. Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se činnosti 
těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která se těchto členů 
týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové odvolání přípustné. 

2.5.5. Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže ani 
soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která by mohla 
být s mistrovskými, nebo pohárovými závody zaměnitelná. 

2.6. Povinnosti členů 

2.6.1. Každý člen je povinen chránit zájmy ČTA a její majetek, dodržovat Stanovy 
a závazné interní předpisy ČTA směrnice, licenční a přestupní řády, 
technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA. 

2.6.2. Členové jsou povinni platit členské příspěvky. 

2.6.2.1.Rada může rozhodnout o tom, že čerpání poskytovaných služeb či výhod 
bude v případě členů, kteří neuhradí členský příspěvek, omezeno. 

2.6.2.2.Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů bude omezeno či 
vyloučeno získávání bodů v rámci pohárových soutěží. 

2.6.3. Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní a 
statistické informace určené pro sportovní, organizační a marketingové 
účely ČTA a minimálně v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti ČTA 
vyplývající z ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
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Jestliže z platných právních předpisů vyplývá právo člena odmítnout 
poskytnutí takových informací, je člen oprávněn tak učinit. 

2.6.4. Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen prostředky 
řádně vyúčtovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
závaznými interními předpisy ČTA. 

2.6.5. Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen: 

2.6.5.1.registrovat, v souladu s pravidly stanovenými v příslušných 
dokumentech ČTA závazných pro členy, závod nebo seriál závodů 
v informačním systému ČTA a využívat jednotnou databázi členů ČTA 
v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci 
výsledků; 

2.6.5.2.při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla triatlonu 
a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto shodu 
propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen 
v propozicích závodů výslovně uvádět; 

2.6.5.3.při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat a komunikovat 
logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost k ČTA; 

2.6.5.4.odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu případný odvod 
z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA, přičemž výše a pravidla 
takového odvodu budou stanoveny ve smlouvě nebo směrnici ČTA. 

2.6.6. Členové jsou povinni respektovat výlučné právo ČTA organizovat 
mistrovské závody a závodů Českých pohárů. 

2.6.7. Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČTA. 

2.6.8. Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně 
prostřednictvím orgánů ČTA. 

2.7. Zánik členství 

2.7.1. Členství v ČTA zaniká: 

2.7.1.1. vystoupením; 

2.7.1.2. vyloučením; 

2.7.1.3. vyškrtnutím  

2.7.1.4. úmrtím fyzické osoby; 

2.7.1.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce; 
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2.7.2. Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného oznámení 
adresovaného ČTA. V takovém případě končí členství dnem doručení 
oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA. 

2.7.3. Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě: 

2.7.3.1. závažného či opakovaného porušení Stanov; 

2.7.3.2. závažného či opakovaného porušení jiných povinností 
vyplývajících se závazných interních předpisů ČTA; 

2.7.3.3. poškozování dobrého jména ČTA; 

2.7.4. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen ČTA odvolat. Odvolání člena 
ČTA proti rozhodnutí o vyloučení projedná a o odvolání rozhodne 
Rozhodčí komise. 

2.7.5. Příslušný orgán ČTA může člena ČTA vyškrtnout z důvodu nezaplacení 
stanoveného členského příspěvku řádně a včas, a to pokud příspěvek 
nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě, obsahující úplné platební 
údaje, s dodatečně stanovenou lhůtou 30 dnů ode dne doručení výzvypro 
jeho zaplacení; na tuto skutečnost musí být člen ČTA současně 
upozorněn ve výzvě k úhradě. Vyškrtnutý člen se může ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí o vyškrtnutí odvolat proti rozhodnutí k 
Rozhodčí komisi, odvolání má odkladný účinek.   

2.7.6. Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství zaniká 
v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen ČTA. V případě 
existence více právních nástupců zanikajícího člena přechází členství na 
toho z právních nástupců, na kterého má členství přejít na základě 
rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popřípadě 
dohody všech právních nástupců. 

2.7.7. ČTA zpracovává v souladu s příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy osobní údaje členů ČTA na základě souhlasu poskytnutého při 
vzniku členství. 

2.7.8. ČTA vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí 
sekretariát a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné 
údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
ČTA dozví. Seznam členů je veden elektronickou formou. 

2.7.9. Údaje ze seznamu členů mohou být poskytnuty ČTA orgánům státní 
správy a územních samosprávných celků, a to zejména v souvislosti 
s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného 
veřejného rozpočtu. Z rozhodnutí Rady ČTA mohou být poskytnuty i 
v jiných případech či jiným osobám ovšem vždy pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 109/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
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3. ORGÁNY ČTA 

3.1. Orgány ČTA jsou 

3.1.1. Valná hromada jako nejvyšší orgán ČTA (dále jako „Valná hromada“),  

3.1.2. Rada jako kolektivní statutární orgán, v jehož čele stojí Předseda Rady 
přímo volený Valnou hromadou (dále jako „Rada“),  

3.1.3. Disciplinární komise jako orgán projednávající disciplinární přestupky 
členů ČTA (dále jako „Disciplinární komise“),  

3.1.4. Revizní komise jako kontrolní orgán (dále jako „Revizní komise“), 

3.1.5. Rozhodčí komise jako orgán odvolací a orgán rozhodující o 
v záležitostech spolkové samosprávy (dále „Rozhodčí komise“). 

3.2. Valná hromada 

3.2.1. Nejvyšším orgánem ČTA je Valná hromada. Jednání Řádné valné 
hromady svolává Rada nejméně 1× ročně. V kalendářním roce, ve kterém 
zaniká funkční období členů volených orgánů ČTA zařadí Rada do 
programu Řádné Valné hromady jako zvláštní body jednání volby členů 
orgánů ČTA a jednání Řádné Valné hromady svolá v takovém termínu, aby 
proběhlo nejpozději před skončením funkčního období členů orgánů ČTA 
ve smyslu ustanovení 3.7.2. Stanov ČTA (dále jako „Řádná valná 
hromada“).  

3.2.2. Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež 
obsahuje navrhovaný program jednání Valné hromady, je Rada povinna 
do 30 dnů svolat jednání Mimořádné Valné hromady, tak aby se jednání 
Mimořádné Valné hromady konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
kvalifikované žádosti členů (dále jako „Mimořádná valná hromada“). 

3.2.3.  V případě, že počet členů Rady zvolených Valnou hromadou klesne pod 
jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období předsedy Rady, 
nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda Rady nevykonává svou 
funkci, může Rada rozhodnout o svolání Mimořádné volební valné 
hromady. 

3.2.4. Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání Valné 
hromady, u Mimořádné valné hromady pak nejpozději 14 dnů před 
termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně a/nebo 
elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím právem, evidované 
v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních webových stránkách ČTA. 

3.2.5. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, datum 
a hodinu konání Valné hromady a návrh programu jednání Valné hromady. 
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3.2.6. Rada je povinna zařadit do programu jednání Valné hromady body 
programu  podle písemného návrhu člena ČTA s hlasovacím právem. 
Takový návrhu na doplnění programu jednání Valné hromady musí být 
doručen Radě nejpozději 10 dnů před termínem konání Valné hromady. 
Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu a text 
navrhovaného usnesení, případně i podkladové materiály. Doplnění 
programu jednání Rada oznámí členům prostřednictvím elektronické 
pošty a uveřejněním na oficiálních webových stránkách ČTA 
https://triatlon.cz/ bezodkladně poté co takový návrh na doplnění obdrží. 

3.2.7. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají 
alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není Valná hromada usnášení 
schopná v čase, kdy má být jednání Valné hromady dle pozvánky 
zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní Valná hromada, která má 
nezměněný program jednání, a která je usnášeníschopná bez ohledu na 
počet hlasů přítomných členů. 

3.2.8. Není-li dále stanoveno jinak, Valná hromada rozhoduje prostou většinou 
hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí 
nejméně 2/3 hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o odvolání předsedy 
Rady, členů Rady, členů Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů 
Rozhodčí komise, a k následné volbě nových členů těchto orgánů na 
Valné hromadě, která není Řádnou volební valnou hromadou dle článku 
3.2.3, je zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 

3.2.9. S výjimkou rozhodování ve věcech, uvedených v odstavci 3.2.8 těchto 
Stanov, se připouští  rozhodování per rollam elektronickou formou. 
V případě rozhodování per rollam zašle Rada členům ČTA s hlasovacím 
právem emailem na jejich emailovou adresu evidovanou v seznamu 
členů, návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato. Návrh rozhodnutí 
obsahuje: 
- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, 
- lhůtu pro doručení vyjádření člena ČTA, která činí 15 dnů (pro začátek 

jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu ČTA), 
- podklady potřebné pro jeho přijetí. 

3.2.10.Člen ČTA doručí Radě ve lhůtě podle předchozího odstavce svoje 
vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Vyjádření člena ČTA musí být 
odesláno z emailové adresy evidované pro člena ČTA v seznamu členů 
ČTA a zasláno na emailovou adresu z níž mu byl návrh rozhodnutí 
doručen. Ve vyjádření člen ČTA vždy uvede i obsah návrhu rozhodnutí 
valné hromady, jinak se k takto odevzdaným hlasům ani k účasti takto 
hlasujícího člena ČTA nepřihlíží. Jestliže člen ČTA nedoručí Radě své 
vyjádření ve lhůtě podle předchozího odstavce platí, že s návrhem 
nesouhlasí. 
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3.2.11.Osoba oprávněná svolat jednání Valné hromady oznámí výsledek 
rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, bez zbytečného odkladu 
všem členům ČTA s hlasovacím právem, a to způsobem pro svolání valné 
hromady 

3.2.12.Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží: 

3.2.12.1. volba a odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů 
Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů 
Rozhodčí komise; 

3.2.12.2. potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární 
komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; 

3.2.12.3. schvalování Stanov a jejich změn; 

3.2.12.4. schvalování výše ročních členských příspěvků; 

3.2.12.5. schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; 

3.2.12.6. schvalování jednacího řádu Valné hromady a jeho 
změn; 

3.2.12.7. projednávání zprávy o hospodaření ČTA; 

3.2.12.8. rozhodnutí o vyloučení člena ČTA právnické osoby; 

3.2.12.9. schválení změn majetkové účasti ve společnosti 
Česká triatlonová společnost s.r.o.; 

3.2.12.10.rozhodnutí o zrušení ČTA. V případě rozhodnutí o 
zrušení ČTA bez právního nástupce jmenuje Valná 
hromada likvidátora; 

3.2.12.11.rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení s 
jinými subjekty; 

3.2.12.12.udělení a odebrání čestného členství v ČTA; 

3.2.12.13.schvalování rozpočtu ČTA. 

3.2.13.Jednání Valné hromady se řídí jednacím řádem Valné hromady. 

3.2.14.Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob 
pověřených zajištěním průběhu Valné hromady zúčastnit se souhlasem 
Valné hromady i třetí osoby jako hosté. 

3.2.15.Z jednání Valné hromady se pořizuje Zápis, jehož vyhotovení 
zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání Valné 
hromady, jméno předsedy Valné hromady, ověřovatele, zapisovatele a 
osoby pověřené sčítáním hlasů, a rozhodnutí Valné hromady s uvedením 
výsledků hlasování. 
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3.3. Rada 

3.3.1. Rada je kolektivním statutárním orgánem voleným Valnou hromadou, 
který má 5 členů včetně předsedy Rady, který je volen přímo Valnou 
hromadou.  

3.3.2. ČTA zastupuje Předseda Rady samostatně ve všech záležitostech, a to 
v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Rady. 

3.3.3. Zastupovat ČTA mohou i další členové Rady, a to vždy pouze na základě 
pověření Rady vyjádřeného v usnesení Rady.  

3.3.4. Zaměstnanci ČTA zastupují ČTA v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich 
zařazení nebo funkci.  

3.3.5. V případě zániku funkce některého z členů Rady odstoupením z funkce 
nebo vyloučením z ČTA je Rada oprávněna kooptací doplnit počet členů 
Rady. Funkční období kooptovaného člena Rady končí dnem uplynutím 
funkčního období ostatních členů Rady. 

3.3.6. V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem a 
nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím 
jménem. Předsedu Rady volí Valná hromada. V případě zániku funkčního 
období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA oprávněným jednat 
samostatně jejím jménem stává na dobu do konání nejbližšího 
následujícího jednání Valné hromady, která zvolí nového předsedu Rady, 
člen Rady pověřený k tomu Radou. 

3.3.7. Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny do 
působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: 

3.3.7.1. zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených Stanovami 
a Valnou hromadou; 

3.3.7.2. odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá Valné 
hromadě zprávu o hospodaření; 

3.3.7.3. vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či 
jediného společníka) společnosti Česká triatlonová 
společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu 
zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, 
s.r.o., a dohlíží na její činnost; 

3.3.7.4. schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční a 
přestupní řád; 

3.3.7.5. rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních 
organizacích; 
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3.3.7.6. stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání 
ochranných známek a loga ČTA; 

3.3.7.7. rozhoduje o vyloučení člena ČTA fyzické osoby; 

3.3.7.8. rozhoduje o vyškrtnutí člena ČTA pro nezaplacení 
členských příspěvků; 

3.3.7.9. je oprávněna zřizovat za účelem zajištění své činnosti a 
kvalifikovaného řízení ČTA odborné komise či jiné 
kolektivní nebo individuální poradní orgány;  

3.3.7.10. rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto 
stanovy. 

3.3.8. Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční 
většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů Rady. Každý člen Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy Rady. 

3.3.9. Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady. 

3.4. Disciplinární komise 

3.4.1. Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou 
hromadou, který má 3 členy. Disciplinární komise volí ze svého středu 
předsedu. Členem Disciplinární komise může být pouze fyzická osoba. 

3.4.2. Disciplinární komise 

3.4.2.1. projednává disciplinární přestupky členů ČTA 
s výjimkou přestupků spočívajících v užití zakázaných 
podpůrných prostředků a ukládá tresty dle 
disciplinárního řádu ČTA; 

3.4.2.2. předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.4.3. Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen 
disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy disciplinární komise. 

3.4.4. Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn 
účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu 
o účast, či na základě pozvání Rady. 
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3.5. Revizní komise 

3.5.1. Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou hromadou, 
který má 3 členy. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Členem 
Revizní komise může být pouze fyzická osoba. 

3.5.2. Revizní komise 

3.5.2.1. kontroluje hospodaření ČTA. 

3.5.2.2. upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky a 
předkládá návrhy na jejich řešení; 

3.5.2.3. vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané 
Radou Valné hromadě; 

3.5.2.4. předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.5.3. Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen revizní 
komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní 
komise. 

3.5.4. Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn účastnit se 
jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či 
na základě pozvání Rady. 

3.6. Rozhodčí komise 

3.6.1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným Valnou hromadou, 
který má 3 členy. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu. Členem 
Rozhodčí komise může být pouze fyzická osoba. 

3.6.2. Rozhodčí komise 

3.6.2.1. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární 
komise; 

3.6.2.2. rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících 
z dokumentů ČTA závazných pro členy; 

3.6.2.3. rozhoduje o odvolání členů ČTA proti rozhodnutí o jejich 
vyloučení a vyškrtnutí z ČTA; 

3.6.2.4. předkládá Valné hromadě zprávy o své činnosti. 

3.6.3. Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise přijímá rozhodnutí 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen 
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rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy rozhodčí komise. 

3.6.4. Předseda nebo jím pověřený člen Rozhodčí komise je oprávněn účastnit 
se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, 
či na základě pozvání Rady. 

3.6.5. V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat Mimořádnou valnou 
hromadu dle článku 3.1.2, je předseda Rozhodčí komise povinen svolat 
Mimořádnou valnou hromadu, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy byl 
seznámen s žádostí o svolání Mimořádné valné hromady a se 
skutečností, že Rada svou povinnost Mimořádnou valnou hromadu svolat 
nesplnila. 

3.7. Funkční období členů volených orgánů 

3.7.1. Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, Rada, 
Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 4 roky. 

3.7.2. Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního období 
podle odstavce 3.6.1., nezanikne funkce člena dříve, než ke dni konání 
nejbližší řádné Valné hromady ČTA, nejpozději však vždy uplynutím 3 
měsíců od uplynutí funkčního období. 

3.7.3. Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce odvoláni 
Valnou hromadou. 

3.7.4. Opětovná volba člena voleného orgánu je možná. 

3.7.5. Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit písemným 
prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena voleného orgánu, 
který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od oznámení 
odstoupení Radě, jestliže v oznámení není uvedeno pozdější datum 
zániku funkce.  

3.7.6. Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu polovinu 
zvolených členů daného orgánu, může daný orgán v případě zániku 
funkce kooptovat náhradní členy takového orgánu, a to do doby konání 
nejbližšího následujícího jednání Valné hromady, která buď kooptaci 
těchto náhradníků schválí, nebo dovolí nové členy takového orgánu. 

3.8. Společná ustanovení o orgánech ČTA 

3.8.1. Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA. 

3.8.2. Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou působnost 
s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
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informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
způsobit ČTA škodu. 

3.8.3. Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena jiného 
voleného orgánu ČTA. 

3.9. Sekretariát a Generální sekretář 

3.9.1. Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát. Generální 
sekretář je vedoucím zaměstnancem sekretariátu ČTA a řídí jeho 
veškerou činnost. Řídí zaměstnance sekretariátu ČTA a vykonává vůči 
nim veškerá práva a povinnosti zaměstnavatele. Generální sekretář se 
účastní jednání Rady.  

3.9.2. Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 

4. ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 

4.1. Základní služby poskytované členům 

4.1.1. evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro jednoznačnou 
identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků na závodech, které 
pořádají členové ČTA a pro mistrovské a pohárové závody vyhlašované 
ČTA; 

4.1.2. evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků mistrovských a 
pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; 

4.1.3. evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA 
prostřednictvím IS ČTA; 

4.1.4. informační služby; 

4.1.5. komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i laické 
veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro členy ČTA; 

4.1.6. koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; 

4.1.7. zastupování triatlonu v mezinárodních i domácích sportovních 
organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto orgánech; 

4.1.8. koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování aktuální 
termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo spolupořádají členové 
ČTA; 

4.1.9. vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání základních 
závazných norem s celostátní působností; 
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4.1.10.zabezpečování vzdělávání, školení a přípravy trenérů, rozhodčích a 
dalších pracovníků; 

4.1.11.vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních, 
mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; 

4.1.12.řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu. 

4.2. Financování činnosti ČTA 

4.2.1. Zdrojem majetku ČTA jsou zejména: 

4.2.1.1.  členské příspěvky; 

4.2.1.2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované 
k podpoře činnosti hlavní; 

4.2.1.3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní 
činností, zejména v souvislosti s provozováním 
sportovních zařízení a organizování sportovní, 
tělovýchovné a osvětové činnosti;  

4.2.1.4.  dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných 
veřejných rozpočtů, granty apod.; 

4.2.1.5.   dary. 

4.2.2. Výši ročních členských příspěvků stanovuje Valná hromada. 

4.2.3. ČTA vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení může 
z rozhodnutí Rady zadat kvalifikovanému specialistovi. 

4.2.4. V případě zrušení ČTA bez právního nástupce bude provedena jeho 
likvidace. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek 
nabídne likvidátor spolku s účelem obdobným ČTA. 

4.3. Práva k soutěžím 

4.3.1. ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv k mistrovským 
soutěžím ve všech sportovních kombinacích triatlonu dle článku 1.4.1 a 
dalších příbuzných odvětví ve všech věkových kategoriích a dále závodů 
zařazených do seriálů Českého poháru, jakožto i dalších společenských 
akcí vyhlášených ČTA, které realizuje sama, nebo prostřednictvím svých 
dodavatelů. 

4.3.2. ČTA je na základě práv poskytnutých WT, ET, WQF jediným oprávněným 
subjektem k pořádání mezinárodních závodů řízených těmito federacemi 
na území České republiky. 

4.3.3. ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, 
rozhlasových práv, práv na fotografické snímky a audiovizuální snímání, 
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všech marketingových a ostatních práv zde výslovně neuvedených (dále 
jen „práva“), vztahujících se ke všem soutěžím a akcím vyhlašovaným 
ČTA na území České republiky. 

4.3.4. Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká 
triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito právy 
obchodně disponovat. 

5. ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Zrušovací ustanovení 

5.1.1. Těmito stanovami se nahrazují dosavadní úplné znění stanov Českého 
svazu triatlonu o.s.  schválené Valnou hromadou ČTA dne 26.11.2016. 

5.2. Závěrečná ustanovení 

5.2.1. Stanovy byly schváleny rozhodnutím Valné hromady dne ……….. 

 

 


