Zápis z jednání Rady ČTA

č. ČTA-Rada-02_21

Datum:
3.3.2021; 16:30 hod,
Místo:
on-line, ZOOM
Pozvaný (b.t.)
Role
Antonín Bauer
Předseda Rady ČTA, Generální sekretář ČTA
Tomáš Petr
Ředitel ČTTS, s.r.o.
Vladimír Malý
Člen Rady ČTA
Filip Ospalý
Člen Rady ČTA
Milan Hendrych
Člen Rady ČTA
Jiří Horký
Člen Rady ČTA
Rostislav Matera
Předseda Revizní komise ČTA, host
Josef Rajtr
Manažer ČTA, zapisovatel, host

Účast
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Aktuální strategické cíle ČTA
Cílový okruh

Zodpovídá

1. Řízení, lobby
Okruh
Rada vzala na vědomí shrnutí a info z porady vedení ČTA dne
24.2.2021
Valná hromada – vzhledem k aktuálním nejasnostem se s
právníkem posuzují podmínky a pravidla pro konání / odložení VH
a legálnost případných výstupů. Návrh na předběžné zjištění
technických podmínek a možností klubů (delegátů) pro on-line
jednání a volby. Rada se shodla na preferenci fyzické účasti na
VH. Je zmíněn především problematický průběh diskuze při online jednání.
Rada byla informována o tom, že 6.3.2021 proběhne on-line
jednání kongresu ETU, Petr Mužíček kandiduje do TK.
A. Bauer informoval Radu o tom, že 28.2.2021 měly proběhnout
volby ČOV – Antonín Bauer kandiduje do Výkonného výboru.
Volby byly zrušeny/odloženy na základě rozhodnutí soudu –
návrh na zrušení podaly 3 subjekty.
Rada vzala na vědomí, že ČTA stanoví úkol přípravy nové
strategie rozvoje jednotlivých segmentů – sport, reprezentace,
marketing.
Rada bere na vědomí, že bylo odevzdáno vyúčtování dotací 2020
na MŠMT – komplikované jednání, často nelogické požadavky a
rozpory jednotlivých vyúčtování. Nicméně bude uspokojivě
uzavřeno.
Dále byla informována o skutečnosti, že bylo potvrzeno schválení

Zodpovídá
Bauer

Bauer

Bauer
Bauer

Bauer

Bauer
Bauer
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dotací 2021 v programu NSA – Významné akce SP Karlovy Vary,
XTERRA, Organizace sportu, Talent, Reprezentace. Vesměs
navýšení dotace. AB informoval o problematickém nastavení
nutné poměrnosti jednotlivých programů. ČTA by preferovala
vlastní rozpočtování přidělených financí – efektivnější a cílené
využití.
U Významných akcí je nutná spoluúčast ve výši 30% - bude
projednáno s pořadateli.
Rada byla informována, že probíhají přípravy na vytvoření nového
informačního systému ČTA. CTS končí 31.12.2021. Čeká se také
na rozhodnutí o podpoře ze strany NSA.
Rada se shodla na tom, že vzhledem k nutnosti dokladovat
členskou základnu (Dotace, žádosti,..) prostřednictím rodných
čísel bude nutné připravit motivační a informační materiál +
newsletter pro stávající členy, aby doplnili a aktualizovali své
profily v CTS, ještě před převedením na nově vytvářený systém.
Rada bere na vědomí info o trvajícím závazku ČTA vůči M.
Horákovi. Bude vyřešeno 2021
Na jednání Rady byla diskutována žádost Filipa Ospalého o
uvolnění z Rady ČTA. Aktuální situace (on-line jednání) mu zatím
umožňuje ve funkci pokračovat.

Bauer, Petr

Bauer, Petr, Včeliš

Bauer
Ospalý, Bauer

2. Technické záležitosti
Okruh
Rada byla informována o přípravě jednotné vizualizace soutěží,
branding a o přípravě „Manuálu/vizuálu pořadatele“, pro
sjednocení vizualizace soutěží
Rada vzala na vědomí, že se přípravuje Soutěžní směrnice 2021,
čeká se pouze na stanovení NK. Možné změny v souvislosti s
vývojem COVID-19.
V jednání je konání Terénního triatlonu v lokalitě Praha – Džbán,
pořádaného jako MČR.
Rada bere na vědomí informaci o ČP v Aquatlonu - aktuálně
odloženo, zájem pořadatelů na uspořádání i v závěru sezóny 2021
Rada se shoduje na potřebě intenzivního promování soutěží. Včas
před akcí, intenzivně. Nutno aktivizovat pořadatele!

Zodpovídá
Petr, Včeliš

Petr, Hotový

Petr
Petr

3. Sportovní oblast
Okruh
Rada byal informována o dohodě s L. Bílkem o přípravě
trenérských seminářů a o zvolení Tereza Zimovjanové jako
zástupkyně sportovců v SK
Rada bere na vědomí, že v Reprezentačních smlouvách a dalších
dokumentech byly upraveny a sjednoceny odměny pro sportovce

Zodpovídá
Hotový
Hotový
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za umístění na významných soutěžích, včetně soutěží týmů. F.
Ospalý vyzdvihuje potřebu motivace touto formou.
Rada ČTA projednala a schválila návrh Sportovní komise na
prodloužení smlouvy Radka Eliáše jako trenéra výběru dorostu a
juniorů do 31.10 2021, bez výběrového řízení.
Rada se shoduje na tom, že pro realizaci VŘ na pozice vedoucích
týmů nutno upřesnit náplň a kompetence vhodného adepta –
např. trenér nebo manažer/ koordinátor?
Rada bere na vědomí info o tom, že do 22.3 probíhá akreditace na
OH Tokyo
Rada projednala záležitost anonymního oznámení o porušení
životosprávy a poškození dobrého jména ČTA v průběhu akce
ČTA – VT reprezentačního výběru na Kanárských ostrovech.
Účastníkům akce bude zaslán Vytýkací dopis a budou upozorněni
na nepřijatelnost takového jednání.
Byly diskutovány varianty postupu a stanoviska ČTA vůči
odpovědným osobám – trenér, sportovní ředitel.

Bauer
Bauer
Hotový

Bauer

4. Tréninkové skupiny, profesionální stáje
Okruh
Rada vzala na vědomí, že byla prodloužena spolupráce se spol
Prista Oil – zřízení profesionální stáje TEXACO TEAM. Uzavřena
smlouva – příprava medializace, TZ.

Zodpovídá
Petr, Rajtr, Včeliš

5. Marketing, média, komunikace
Okruh
Rada byla informována o přípravě pořadu 40 let triatlonu.
Probíhá kampaň „minuty“ na FB – pozitivní ohlasy!
Premiéra: 13.3. 20:55, reprízy: 14.3. 14:55, 15.3. 4:35,
16.3. 11:10 a o přípravě knihy 40 let triatlonu na distribuci
Rada bere na vědomí, že probíhají jednání s ČT, pan Hozák
Rada byla informována o přípravách „zatraktivění“ členství v
ČTA – varianty členství, bonusové programy, výhody atd.
Rada bere na vědomí informaci o přípravě Ročenky 2020 –
doplnění partnerů a reklamy

Zodpovídá
Včeliš
Včeliš, Bauer
Rajtr
Včeliš

6. IT záležitosti
Okruh
Rada bere na vědomí informaci o tom, že probíhají přípravy na
vytvoření nového informačního systému ČTA. CTS končí
31.12.2021. Zvažuje se finanční podpora ze strany NSA

Zodpovídá
Bauer, Petr
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7. Provoz
Okruh
Rada vzala na vědomí info o přípravě nového e-shopu, posouzení
nabídek Shoptet a Eshop-rychle, zvolen systém Eshop-rychle –
srovnatelná funkcionalita, výhodnější cena
Rada byla informována o tom, že probíhá vydávání a distribuce
nových členských licencí a registračních známek na rok 2021

Zodpovídá
Dvořák, Rajtr
Dvořák

8. Ostatní
okruh
Rada byla informována o přípravě odměn za Č. Pohár 2020 –
propisky – hotovo, nyní nutno projednat a připravit podklady pro
výrobu podstavců
Rada bere na vědomí, že LODM 2021 proběhnou pravděpodobně
bez triatlonu. Vysvětlení – nezájem a neaktivita olomouckých
zástupců, kteří byli krajským pořadatelským výborem osloveni.
Nutno do budoucna včas podchytit a aktivizovat ze strany ČTA
Rada ČTA schválila přijetí klubů Per rollam_01.21, Per
rollam_03.21, a nové kluby Czech MultiSport, z.s., se sídlem
Opletalova 3134/23, 466 01 Janlonec Nad Nisou, IČ: 09086889;
PinkPower.cz, z.s., se sídlem Na Popelce 3308/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 09265627
Rada ČTA schválila Per rollam_02.21 NOVELIZACI Koncepce a
prováděcích pokynů VSCM, SCM, SPS ČTA 2021

Zodpovídá
Petr, Rajtr

Bauer, Hendrych

Bauer

Bauer

Zapsal: Rajtr, Bauer
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