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ZÁPIS Rady ČTA         č. 003 /2017 

Datum:  13.6.2017; 12:00 hod 
Místo:  restaurace Danubio, Karolinská 654/2, Praha 

Pozvaný (b.t.) Role Účast 

Lenka Kovářová předsedkyně Rady ČTA, sportovní ředitelka ČTA Ano 

Filip Ospalý člen Rady ČTA Ano 

Milan Hendrych člen Rady ČTA Ano 

Vladimír Malý člen Rady ČTA Ano 

Jan Laube člen Rady ČTA Ano 

Tomáš Petr ředitel ČTA Ano 

Antonín Bauer generální sekretář ČTA Ano 

Josef Dvořák administrativní pracovník ČTA Ne 

Rostislav Matera předseda Revizní komise ČTA Ne 

Ladislav Feierfail předseda Disciplinární komise ČTA Ne 

Aleš Novotný předseda Rozhodčí komise ČTA Ne 

 
1. Úvodní slovo předsedkyně Rady ČTA: 

Informace o mimořádném vyhlášení programu MŠMT V. Činnost sportovních svazů. 
ČTA žádost nepodala vzhledem k neakceptovatelným podmínkám (např. žádost na 
projekt a ne na kontinuální činnost, !30% vlastních zdrojů!, návrh rozpočtu se 
v realizaci nesmí lišit o více jak 10%, riziko vrácení 100% dotace při sebemenší chybě 
atd.). Předsedkyně Rady ČTA informovala o podpisu prohlášení sportovních svazů 
určený premiérovi ČR a týkající se neadekvátního postupu MŠMT, vzhledem ke zrušení 
již v únoru letošního roku vyhlášeného programu V. a nastavení nových podmínek pro 
dotace na rok 2017 v termínu půlky daného roku. V současnosti ČOV a ČUS dostali 
mandát k vyjednávání s MŠMT. Situace začíná být kritická i vzhledem k programu VI. 
Určenému pro mezinárodní akce. Bohužel ze strany MŠMT se v tuto chvíli jedná o 
zcela neodborný zásah do fungování sportovního prostředí. 
 

 Předsedkyně Rady ČTA informovala o projektu „Můj první triatlon“ (M1T). Závody již 
proběhly v Poděbradech, Plzni, Trhové Sviny. Brzy bude spuštěn web a projekt se 
bude dále rozvíjet. Stále je třeba projekt zlepšovat ve všech ohledech. 
 

 Předsedkyně Rady ČTA informovala Radu ČTA o stavu podpisu smlouvy o spolupráci 
mezi TriPrague s.r.o. a Challenge. ČTA v zastoupení GS předala návrh smluv TriPrague 
s.r.o. Smlouvy byly ze strany TriPrague s.r.o. oponovány. Dále dojde k osobní schůzce 
mezi zástupci TriPrague s.r.o. a ČTA, ČTS s.r.o. (pan J. Dopita a pan T. Vrzáka, A. 
Bauer, L. Kovářová, T. Petr). Finální verzi smluv bude schvalovat Rada ČTA. 
 

 Člen Rady ČTA pan Vladimír Malý a organizátor SP Karlovy Vary 2017 podal referát o 
stavu příprav organizace. 

 
2. Informace GS ČTA: 

 
 Rada ČTA schválila změny v Prováděcích pokynech SCM předložené sportovním 

ředitelem ČTA Martinem Hotovým (viz. příloha). 
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 Rada ČTA byla seznámena s posledním vývojem šetření policie v případu č.j. KRPA-
226535-22/TČ-2016-000093-ŠA. 
 

 Rada ČTA byla seznámena se závěrem kontroly z FÚ. ČTA byl zaslán platební výměr 
na úhradu částky 137 375,- Kč. ČTA podá proti tomuto platebnímu výměru odvolání 
ve stanovené lhůtě, jelikož neshledáváme tento výměr za oprávněný. FÚ se dle 
našeho názoru (právního a daňového poradce) řádně nevypořádal s předloženými 
podklady. 
 

 Rada ČTA byla GS ČTA seznámena se stavem rozpočtu a jednotlivých rozpočtů ČTA 
pro rok 2017. ČTA dosud neobdržela dotace pro programy MŠMT V., VI.,X., na které 
podala žádost. ČTA zatím řeší cash flow z vlastních zdrojů a dalších dotací. Některé 
projekty probíhají v omezeném charakteru nebo jsou pozastaveny. 
 

 Zadán audit základních legislativních dokumentů ČTA v souvislosti se zákonem č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen 
„TOPO“). Věc probíhá. 

 
 Sjednáno pojištění odpovědných orgánů ČTA „Manager Plus“ u pojišťovny 
Kooperativa. 
 

 Probíhá řešení poštovního serveru, ukončení Novell. Věc probíhá. Převod stávajícího 
na Google bylo zadáno realizátorovi internetových stránek ČTA f. Fraggo net.cz. 
 
 

3. Report ředitele ČTA a jednatele ČTTS s.r.o.:  
 

a) oblast technické sekce – informace o ČP 2017, Vyhlášení ČP 2017 (více v Zápisech 
z porad vedení) a příprava ČP 2017. 
 

b) Komunikační služby – obsazeno panem Michalem Včelišem. 
 

c) Marketingová strategie – poptávkové řízení stále probíhá se dvěma kandidáty , a 
to společností PRAM a Geometry Global. 

 
d) e-shop – rozvoj e-shopu ČTA, (zodpovědná osoba J. Dvořák), nákup 

marchendesingu a doplnění oblečení pro prodej (hrnky, ručníky, náramky, lahve). 
 

e) Produkční firma pro ČP – Rada ČTA byla informována o prodloužení spolupráce 
s f. Czechman s.r.o., které doposud zajištění prováděla. 

 
f) Provoz – bude přijata brigádnice na činnost spojenou s provozem a některými 

projekty ČTS s.r.o. 
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4. Různé: 
 

 Rada ČTA informována o stavu případu porušení antidopingových pravidel na základě 
oznámení ADV ČR (V. Sommer). ČTA podala odvolání proti předběžnému opatření 
Městského soudu v Praze a žádost o zrušení předběžného opatření prostřednictví 
zastupující právní kanceláře ČTA (Moreno&Vlk). Soudu byla doručena žaloba na ČTA 
na zrušení rozhodnutí DK ČTA ze strany V. Sommera. V. Sommer současně podal 
odvolání k RoK ČOV. ČTA bude ČOV žádat o informace v tomto případu.  
 
Rada ČTA se současně vyjadřuje v této věci: „ČTA sportovci V. Sommerovi nebrání 
sportovat, ale závodit, a to v souladu s platnými antidopingovými pravidly, které je 
povinna dodržovat.“ 
 

 Rada ČTA opětovně potvrdila již schválený výmaz spolku SK TRI OTROKOVICE, IČ: 621 
82 404, K. Čapka 1198, 765 02 Otrokovice, zapsaného Městským soudem v Praze 
jakožto pobočného spolku České triatlonové asociace. Výše uvedený spolek 
pobočným spolkem ČTA není. 
 

 Rada ČTA schválila přijetí klubů schválené per rollam_05.17. 
 

 Další jednání Rady ČTA je naplánováno na 28.7.2017. 
 

Zapsal: Bauer 
Schválil: L. Kovářová 
 
 


