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ZÁPIS Rady ČTA         č. 002 /2019 

Datum:  20.5.2019; 18:00 hod 
Místo:  Hotel Aquapalace Praha, Pražská 138, 251 01 Praha 

Pozvaný (b.t.) Role Účast 

Filip Ospalý člen Rady ČTA Ano 

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. Rada ČTA byla informována o probíhajících 
činnostech zejména v oblasti směrů strategických úkolů ČTA. Zejména byla 
diskutována slabá místa fungování ČTA v oblasti marketingu. Radou bylo projednáno, 
že v této oblasti bude nutné posílit personální tým. 
 

2. Finance: 
 Rada ČTA byla informována, že ČTA obdržela 60% dotací MŠMT. 
 Rada ČTA byla informována, že byla uzavřena spolupráce s firmou PRE ve výši 

200.000,- Kč. na rok 2019. 
 Rada ČTA byla informována o dalších jednáních s případnými partnery ČTA. 
 Rada ČTA byla informována, že nedošlo k dohodě s firmou AKRON. 
 Rada ČTA byla informována, že byly uhrazeny půjčky ČTA na 600.000,- Kč (ČUS) 

s úrokem 3.000,- Kč a 400.000,- Kč (ČTTS s.r.o.) s úrokem. 
 Nastavení financování ČTA bude muset počítat s těmito výdaji, které však z 90% 

pokrývaly cash flow výdajů ČTA 2019. 
 

3. Strategie činnosti: 
 Rada ČTA svolává VH ČTA na termín 2.11.2019. 
 Rada schválila přípravu nových licencí ČTA na rok 2020 (plastové karty).  
 Rada ČTA byla informována o potřebě jednání s firmou Orgsu (vlastník licence 

systému czechtriseries.cz) týkající se udržitelnosti a budoucího rozvoje evidenčního 
systému ČTA. 

 Rada ČTA byla informována o jednáních s partnery mobility. V současné chvíli bez 
úspěchu. 

 Rada byla informována o soutěži na nové logo ČTA. Nové logo je nezbytnou součástí 
strategického kroku v podobě jednotné korporátní identity ČTA. Výběrová komise 
vybrala autora návrhu č. 17 k projednání dalších úprav, dopracování či předložení 
nových návrhů.  Rada ČTA bude na dalším jednání seznámena s dalšími návrhy či 
úpravami. 
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 PR ČTA je zajištěno ČTTS s.r.o., a to formou PR pracovníka M. Včeliše a A. 
Grabmullerovou FCB,  One spot videa, ČT, RUN magazín. 

 Bylo nově nastaveno fungování projektu M1T, formou propagace triatlonu a náboru 
mládeže a dospělých na závodech RUN tour. 
 

4. Odborné sekce: 
 Technický ředitel informoval Radu ČTA o zajištění činnosti technické komise ČTA. 

Realizace ČP 2019. 
 Radě ČTA byl předložen na vědomí Manuál pořadatele ČTA vydaný technickou komisí 

ČTA. 
 

 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. 
 

 Rada ČTA byla informována o přípravě nových podpůrných programů pro kluby a 
zejména nové kluby pracující v mládeži, které jen jsou již v podpůrném režimu ČTA. 
 

 Rada ČTA schválila přípravu návrhu na podání žádostí na Investice MŠMT na rok 
2019, se záměrem nákupu 2 přepravních vozidel (dodávky).  
 

5. Různé: 
 Rada ČTA schválila podporu v rámci Grantu ČTA Krajské poháry mládeže a Partnerské 

závody 2019. 
 Stále trvá úkol aktualizace LPŘ ČTA. 
 Rada ČTA schválila per rollam: 

Per rollam_08.19_hlasování o zástupci ČTA pro plénum ČOV (A. Bauer) 
Per rollam_09.19_hlasování o přijetí nového klubu do ČTA  

 
 Další jednání Rady ČTA je naplánováno na srpen 2019. 

 

Zapsal: Bauer 
Schválil: M. Hendrych 
 
 


