Zápis z jednání Rady ČTA

č. ČTA-Rada-06_22

Datum:
2.10.2022; 20:00 hod,
Místo:
On-line
Pozvaný (b.t.)
Role
Antonín Bauer
Předseda Rady ČTA, GS ČTA
Tomáš Petr
Jednatel ČTTS, s.r.o.
Vladimír Malý
Člen Rady ČTA
Ladislava Marková
Člen Rady ČTA
Milan Hendrych
Člen Rady ČTA
Jiří Horký
Člen Rady ČTA
Nikola Štourač
Sportovní ředitel, host
Josef Rajtr
Zapisovatel, host

Účast
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Aktuální strategické cíle ČTA
Cílový okruh

Zodpovídá

1. Řízení, lobby
Okruh
Předseda ČTA informoval Radu ČTA o činnosti vedení ČTA
v období od konání posledního jednání Rady ČTA 9.9.2022.
Jiří Horký informoval Radu ČTA o svých výhradách
k připravovaným materiálům a změnám v sekci trenérského
vzdělávání a zařazování sportovců do SpS a SCM – vadí mu
složitost materiálů a tlak na rychlost zavedení do praxe.
Ladislava Marková upozornila na soustředění „moci“ v rukou Jana
Taufera a na zvýšení nároků na trenéry a na nebezpečí, že bude
vyřazeno/nezařazeno příliš mnoho sportovců.
Dotaz na nutnost rychlého zavedení do praxe vznesli i
M.Hendrych a V.Malý.
A.Bauer informoval Radu ČTA o plánovaném časovém
harmonogramu aplikace navrhovaných předpisů do praxe,
v závislosti na zpětné vazbě a připomínkách sportovního
prostředí k předmětným dokumentům.
Rada ČTA pověřila SŘ a L.Markovou zpracováním časového
„scénáře“ jednání.
A. Bauer informoval Radu ČTA o problematických obsahových
bodech předmětných dokumentů (např. rozpor období RTC vers.
roční cyklus pro čerpání dotace – sportovec/klub je zařazen dle
kategorie, tedy v kalendářním roce, ale financován je v podstatě
z rozpočtů 2 let, dokladování výkonnosti pouze čestným

Zodpovídá
Bauer

Horký

Marková
Hendrych, Malý

Bauer

Marková, Štourač

Bauer
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prohlášením, chybovostí zařazování dle stávajících předpisů - jsou
zařazeni „nečlenové“ ČTA, sportovci, kteří již ukončili sport.
aktivity, účast v ČP je při hodnocení nadřazena přímé nominaci na
ME a výsledkům v závodech SP atd.
A.Bauer navrhl Radě ČTA dvě alternativy řešení:
I. pokračovat dle stávajících pravidel a bezodkladně vydat
seznamy zařazených sportovců,
II. odložit zařazování sportovců a dále diskutovat navržené
materiály s odkazem na časový „scénář“ a zařazovat případně se
zohledněním diskuze změn předložených dokumentů.
Rada ČTA schválila zveřejnění seznamů zařazených sportovců
(předložených M.Kulmanem) k 3.10.2022 dle stávajících pravidel
dle návrhu č. I.
Rada ČTA se shodla, že připravené materiály mohou být základem
pro nutné úpravy stávajících předpisů a budou postoupené k další
diskuzi a úpravám.
Rada ČTA bere na vědomí informace A.Bauera o stavu v oblasti
financování sekce paratriatlonu. Proběhla jednání na NSA. Dotace
z tohoto programu stále nebyly schváleny a rozhodnutí se
odkládá.
A.Bauer informoval Radu ČTA o jednáních s možným
pořadatelem Ironman Hradec Králové a o zapojení ČTA do těchto
aktivit.

Bauer

Bauer

Bauer

2. Technické záležitosti
Okruh

Zodpovídá
3. Sportovní oblast

Okruh
N.Štourač informoval Radu ČTA o kázeňských přestupcích a
porušení životosprávy účastníků ME dorostu v La Baule (FRA).
Záležitost je v řešení a je komunikována s rodiči sportovců

Zodpovídá
Štourač

4. Marketing, média, komunikace
Okruh

Zodpovídá
5. IT záležitosti

Okruh

Zodpovídá

2

6. Provoz
Okruh
A.Bauer rovněž informoval Radu ČTA o zpracování a odevzdání
„pro forma“ požadavku na NSA (na žádost NSA) ve věci
investičních dotací – vozidlo/dodávka pro potřeby úseku
reprezentace, doplňky IS CTS.

Zodpovídá
Bauer

7. Ostatní
okruh

Zodpovídá
8. Organizační pokyny

Okruh

Zodpovídá
9. Per rollam

Okruh
Viz dokument Seznam per rollam schválení Rady ČTA 2022

Zodpovídá

Zapsal: Rajtr, Bauer
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