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ZÁPIS Rady ČTA         č. 001 /2019 

Datum:  27. 2. 2019; 10:00 hod 
Místo:  zasedací místnost ČTA, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Pozvaný (b.t.) Role Účast 

Filip Ospalý člen Rady ČTA Ne 

Milan Hendrych člen Rady ČTA Ano 

Vladimír Malý člen Rady ČTA Ano 

Antonín Bauer generální sekretář ČTA, statutární zástupce ČTA Ano 

Tomáš Petr technický ředitel ČTA Ano 

Martin Hotový sportovní ředitel ČTA Ne 

Rostislav Matera předseda Revizní komise ČTA Ano 

Ladislav Feierfail předseda Disciplinární komise ČTA Ne 

Aleš Novotný předseda Rozhodčí komise ČTA Ne 

 
1. Úvodní slovo GS ČTA: 

 GS ČTA zhodnotil současný stav ČTA. Nastínil dva nebližší směry strategických úkolů 
ČTA, a to v oblasti obsahu členství (podmínky, legislativa, obsah, 
www.czechtriseries.cz, atd.) a marketingu ČTA. 
 

 Rada byla informována o soutěži na nové logo ČTA. Hlasování probíhalo při 
triatlonových klubech ČTA a triatlonové veřejnosti na facebooku (TriatlonNásBaví). 
Z užšího, výše uvedeného výběru, dle návrhu odborné komise vyšla dvě loga. Tato 
však dále budou konzultována s tvůrci a následně předložena Radě ČTA k vyjádření 
jejich názoru (viz. níže). Rada ČTA nemusí rozhodnout v prospěch žádného loga. 
Všechna loga naleznete na https://triatlon.cz/soutez-na-nove-logo-vstupuje-do-
dalsiho-kola/ a prezentace na http://bit.ly/CTA_logo_komise. 

 
 
 

 Podány žádosti o dotace MŠMT na rok 2019 v programech na sportovní reprezentaci, 
sportovně talentovanou mládež, činnost sportovních svazů, ZPS, SP Karlovy Vary, ZPS, 
Challenge Prague 2019 a EPJ Tábor 2019. 
 

 Na MŠMT bylo odevzdáno vyúčtování dotací za rok 2018 v programech na sportovní 
reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, činnost sportovních svazů, ZPS, SP 
Karlovy Vary 2018, Challenge Prague 2018 a EPJ Tábor 2018. 
 

 Odevzdáno vyúčtování daru ČOV – loterie 2018. 
 

https://triatlon.cz/soutez-na-nove-logo-vstupuje-do-dalsiho-kola/
https://triatlon.cz/soutez-na-nove-logo-vstupuje-do-dalsiho-kola/
http://bit.ly/CTA_logo_komise
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 Rada ČTA schválila půjčku ve výši 400.000,- Kč od České triatlonové společnosti s.r.o. 
na douhrazení nákladů za rok 2018 (výměr FÚ, vyhlášení, závody ČP atd.) 
 

 Rada ČTA schválila půjčku ve výši 600.000,- Kč na překlenutí nedostatku cash flow pro 
začátek roku 2019 (roční úrok 3 tis Kč). 
 

 Rada ČTA byla informována o jednání se zástupci Triprague s.r.o. (p. J. Dopita, J. 
Špetlík) týkající se spolupráce pro pořádání závodu Challenge Prague 2019. Právním 
zástupcům ČTA byl předán návrh trojstranné smlouvy mezi ČTA, Challenge Family a 
Triprague s.r.o. předložené ze strany Challenge Family. U trojstranné smlouvy se 
právníci ČTA vyjádřili ve smyslu upřesnění, některých ujednání – v tomto bude dále 
jednáno. Dále byly projednávány smluvní podmínky spolupořádání výše uvedené 
akce. Odpovědnou osobou jednání je V. Malý (člen Rady ČTA). 
 

 Člen rady ČTA pan Vladimír Malý informoval o SP Karlovy Vary 2019 a dalších akcích, 
které budou pořádány pod Citytriathlon Karlovy Vary zejména pak ČP Sokolov. 
 

 GS ČTA informoval Radu ČTA o nové přípravě změn Licenčního a přestupního řádu 
ČTA z důvodu změny Stanov ČTA, GDPR a podmínek členství z hlediska nového 
rejstříku sportovců MŠMT. Řád nebyl v roce 2018 dořešen. 
 

 Rada ČTA byla informována o jednání se zástupci ČUS (panem M. Janstou a panem J. 
Boháčem), kteří vyjádřili plnou podporu ČTA a současnému vedení. 
 

 Dalším okruhem jednání bude ČOV popřípadě MŠMT a CS MV. 
 

 Prezidentská konference ETU (Dublin, IRL) – zde GS ČTA informoval zástupce ETU o 
změnách ve vedení ČTA. Zástupci ETU i ITU (M. Casado předsedkyně ITU a A. Arimani 
GS ITU) podpořili osobu GS ČTA (A. Bauer) a současnou Radu ČTA a vyjádřili se ve 
smyslu kontinuity dobré spolupráce. Prezident ETU pan Renato Bertrandi pak 
jménem ETU zaslal podpůrný dopis pro ČTA. 
 

 Proběhlo jednání se zástupci pořadatelů 20. 2. 2019. Zde jim byl předložen nový 
pořadatelský manuál. Jakmile zde bude doplněna marketingová část, bude Manuál 
zaslán Rada ČTA na vědomí. Jedná se o technický dokument vážící se na pravidla ČTA. 
 

 Proběhla první jednání s firmami: 
PRE – možný rozsah spolupráce 0-500tis 
FORD – ukončení spolupráce s ČTA ve všech ohledech (peníze, mobilita – překvapivě 
okamžitě); zůstávají hlavním partnerem Challenge Prague 2019 (schváleno centrálou 
 11/2018) 
AKRON – zatím bez konkrétního plnění 
 
*Bude nutné rychle najít partnera pro mobilitu, aby byla zajištěna obsluha sportovně- 
technické části ČTA, zejména však závodů ČTA. 
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 Proběhlo jednání s Českou televizí, kde jsme dostali nabídku na 14 akcí v nákladu 341 
tis a jednali jsme o třech samostatných přímých přenosech (SP KV, Challenge, ME 
XTERRA). V návrhu hledání prostředků ze strany ČTA je počítáno se spoluúčastí 
jednotlivých pořadatelů. 
 

 Technické zajištění činnosti ČTA probíhá v rámci technické komise ČTA. Jedná se 
zejména o závody (pravidla, soutěžní směrnice, manuál pro pořadatele, organizace, 
koordinace podpory, zákony, směrnice atd.) a členství v ČTA a s tím spojených 
náležitostí (přijetí, přestupy, výklady, hostování atd.). 
 

 Sportovní sekce pracuje dle plánu RTC a podmínek a předpisů pro reprezentaci a 
sportovně talentovanou mládež. Do této činnosti spadá vzdělávání, metodika, 
příprava, reprezentace a podpora sportovců v souladu s předpisy a podmínkami 
MŠMT či resortních sportovních center. 
 

 Personální zajištění činností ČTA je následovné  (b. t.): 
Sekretariát ČTA pracuje ve složení: generální sekretář A. Bauer (zaměstnanec), 
administrativní pracovník J. Dvořák (zaměstnanec); 
Technická sekce ČTA pracuje pod vedením technického ředitele T. Petra (smlouva) ve 
složení: metodik TK P. Mužíček (smlouva), komise rozhodčích R. Nováková (DPP), 
technický delegát P Neumann, P. Kašpárek (smlouva); 
Sportovní sekce ČTA pracuje pod vedením sportovního ředitele M. Hotového 
(smlouva), reprezentační trenér L. Vrobel (smlouva), reprezentační trenér juniorů a 
dorostu R. Eliáš + M. Hotový (smlouva), reprezentační trenér žáků M. Háša (smlouva), 
koordinátor výjezdů F. Schoval (smlouva), koordinátor mládeže M. Kulman (smlouva). 
 

 Nejbližší úkoly vedení ČTA: 
Marketing: 

 Nový marketingový materiál pro nové partnery ČTA  

 Logo 

 Manuál pro pořadatele a marketingová část (do konce března) 
 
Členství 
Stav, legislativní podmínky, výhody členů, www.czechtriesries.cz, licence atd. 

 
2. Různé: 

 Rada ČTA byla informována rozeslání nového informačního newsletteru ČTA 
zaslaného členům ČTA. 
 

 Bude řešeno nové nastavení projektu M1T. 
 
 

 Rada ČTA schválila per rollam: 
Per rollam_1.19 hlasování o prioritě žádostí na MŠMT týkající se VSA 2019 (viz níže). 
 
 

http://www.czechtriesries.cz/
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1. 

40512/2018 Podaný 
SPORT-4-

0374/2019 
44851782 

SP  v 
olympijském 
triatlonu 
Karlovy Vary 
2019 

Česká 
triatlonová 

asociace 

2. 

40788/2018 Podaný 
SPORT-4-

0376/2019 
44851782 

Challenge 
Prague 2019 

Česká 
triatlonová 

asociace 

3. 

40785/2018 Podaný 
SPORT-4-

0375/2019 
44851782 

EPJ  v 
olympijském 
triatlonu 
Tábor 2019 

Česká 
triatlonová 

asociace 

 
Per rollam_2.19_hlasování o půjčce ČTTS s.r.o. a ČUS 2019 (viz výše) 
Per rollam_3.19, 4.19, 6.19, 7.19_hlasování o přijetí nového klubu do ČTA 
Per rollam_5.19_hlasování o odměně statutárního zástupce ČTA 

 
 Další jednání Rady ČTA je naplánováno na duben 2019. 

 

Zapsal: Bauer 
Schválil: M. Hendrych 
 
 


