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Předmět:  16. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              3. 2. 2014 18:00 – 22:40 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D. Šik, M. Hoferka, P. Kovač, M. Peška,  V. Vojtuš, M. 

Souček, P. Winkelbauer 
 

Omluveni:  
 

 Členové MK ČSC 

Hosté:  T. Paul, K. Frederiksen (JK ČSC), Š. Vojtuš 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  Koncepce marketingu 
  
Příští jednání:  3. 3. 2014 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

Program jednání 
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání 
2) Kontrola úkolů 

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace ČSC 
Odkaz na blog na stránách curling.cz 

- VV ČSC rozhodl o odstranění odkazu na blog na stránkách curling.cz. Stránky 
směřují na soukromou adresu společnosti YAGA. 

Curling Promo 
Nakládání s informacemi o CP 

- VV projednal, upravil a schválil předložený materiál „Zpřístupnění informací o 
společnosti CP“  

 Evidence dat CP 

- VV pověřuje předsedu ČSC jednáním s jednatelem CP ve věci zajištění elektronické 
evidence informací o komerčních akcích v curlingové hale (úprava rezervačního 
systému, plnění rezervačního systému a export kompletních dat do excelu za 
požadované období). 

Pronájem části parkoviště  

- VV ČSC vyzve jednatele CP k ukončení pronájmu části parkoviště. 

Sout ěže a reprezentace 
MS seniorů  2014 
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- VV schválil rozpočet na MS seniorů ve výši 50.000,- Kč/tým (dresy, pojištění, příp. 
VT) 

MS 2014 mužů a žen 

- VV schválil nominaci týmu: 
a) mužů: J.Snítil, M.Snítil, M.Vydra, J.Kitzberger, J.Bareš, D.Rafael – trenér, 

T.Egyházi – vedoucí výpravy 
• VV schválil, že sponzory týmu mužů pro MS 2014 jsou tyto subjekty: 

Město Brno a Goldline 
• VV v souvislosti se zamýšleným dřívějším odletem reprezentační výpravy 

do místa konání MS mužů 2014 rozhodl, že vedoucímu týmu budou 
hrazeny odměny a stravné za účast na MS počínaje 27. březnem 2014. 

b) žen: A.Kubešková, T.Plíšková, V.Herdová, K.Svatoňovám A.Baudyšová, 
K.Kubeška – trenér, J.Candra – vedoucí výpravy 

• VV žádá J.Candru a jednatele CP o vyjádření jak bude zajištěna příprava 
ledu v jejich nepřítomnosti 

• VV žádá trenéra K.Kubešku o informaci jak bude zajištěna příprava týmu 
žen na MS a juniorek na MSJ v době jeho nepřítomnosti (komentátor ČR 
na ZOH 2014) 

Trenér týmu žen požádal o navýšení rozpočtu na realizaci MS. Ve zdůvodnění uvedl potřebu 
zajištění aklimatizace týmu.  

- VV konstatuje, že prostředky na aklimatizaci lze čerpat výhradně z položky rozpočtu 
na VT. 

Žádost repre týmu mixed doubles o schválení Daniela Rafaela jako reprezentačního trenéra 
na MS mixed doubles 2014 

- VV souhlasí s tím, aby pan Daniel Rafael byl nominován jako coach Českého 
reprezentačního týmu pro MS mixed doubles ve skotském Dumfries. Na účast, 
dopravu a ubytování trenéra po čas MS mixed doubles nejsou od roku 2011 
vyčleněny žádné rozpočtové prostředky.  

Organizace EJCC 2015 v Praze 

- jakmile WCF rozhodne o organizaci EJCC v Praze 2015, VV pověří vedením 
organizačního výboru EJCC L. Šafránkovou. 

Potisk, popř. našití nášivek sponzorů reprezentačních týmů 

- VV se na základě podnětu pana Jana Létala, předsedy klubu CC Sokol Liboc, 
opětovně zabýval otázkou možnosti úhrady sponzorských potisků a nášivek 
reprezentačních týmů z rozpočtu vyhrazeného svazem pro účely pořízení 
reprezentačních dresů. Výkonný výbor potvrdil své dřívější rozhodnutí, podle něhož 
náklady na dodatečnou výrobu potisků či nášivek nemohou být zahrnuty do 
svazových nákladů na reprezentační dresy. 

Čerpání rozpočtu juniorské reprezentace 
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- Hlavní trenér juniorské reprezentace dívek předložil v lednu vyúčtování nákladů, 
přičemž z položky MSJ vyčerpal 40.000,- Kč na výcvikové tábory a z položky na 
dlouhodobou přípravu juniorské reprezentace dívek vyčerpal 40.154,- Kč. Rozpočet 
pro dlouhodobou přípravu juniorů nebyl dosud schválen VV ČSC a částka čerpání je 
neúměrná za období, ve kterém bylo požádáno o vyúčtování. Na základě těchto 
skutečností VV stanovuje pravidla pro čerpání rozpočtu na přípravu juniorských 
reprezentací 

- čerpání k MSJ 2014:  
a) VV připouští možnost čerpat v období leden – duben finanční prostředky o 

maximální výši 4/12 navrhovaného rozpočtu pro rok 2014, tedy 38 000,- Kč. Nad 
tuto částku již není čerpání prostředků přípustné. Předpokládaný celkový 
rozpočet přípravy juniorské reprezentace v jedné kategorii je v řádu 100.000 – 
115.000,- Kč (zahrnuje též přípravu na EJCC resp. MSJ v období 8-12/2014) 

b) VV ukládá hlavnímu trenéru juniorské reprezentace dívek, aby z 20 nových 
zakoupených hub 10 těchto bylo předáno svazu jako rezerva pro budoucí 
juniorské reprezentanty. 

- návrh pravidel připraví PWI, MPE a PKO 

Příspěvek na curlingové vybavení při účasti týmů na mezinárodních soutěžích typu MS, 
MSJ, ME 

- VV projednal otázku možného příspěvku reprezentantům na pořízení curlingového 
vybavení pro mezinárodní šampionáty. S přihlédnutím k současné rozpočtové situaci 
nebyl stanoven žádný příspěvek na curlingové vybavení pro účast na mezinárodních 
soutěžích. Týmy si vybavení mohou nakoupit z finančního příspěvku na výcvikové 
tábory a to v přiměřeném rozsahu. 

Porušení podmínek „smlouvy o zajištění reprezentace“ 

- VV konstatuje, že ze strany reprezentantů Martina Snítila a Marka Vydry nebyly 
dodrženy podmínky spjaté s jimi podepsanou „smlouvou o zajištění reprezentace“ pro 
ME a OQE tím, že se jmenovaní hráči nedostavili v řádném termínu k očnímu 
vyšetření. 

- VV vyzývá dotyčné hráče, aby se do 7.3. podrobili očnímu vyšetření v souladu s 
platnou smlouvou.  

- VV přistoupí k přepracování reprezentačních smluv, které budou nově obsahovat 
sankční ustanovení za porušení smlouvy 

Software na generování rozpisů soutěží 

- VV převzal dílo „systém pro generování rozpisů zápasů“, dodané na základě platné 
smlouvy mezi ČSC a Lithio spol. s.r.o. (zastoupená Ing. Jakubem Řezníčkem). V 
souladu s touto smlouvou uhradí ČSC coby objednatel díla fakturu na částku 19 900 
Kč (bez DPH). 

Rozvoj curlingu a TMK 
Zapůjčení kamenů pro akci pro veřejnost (Brno, 21.2.2014) 

- VV odsouhlasil zapůjčení kamenů na jednu dráhu od 3.2. do 3.3.2014 
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VV odsouhlasil návrh zápůjček kamenů v souvislosti s pořádáním akcí pro veřejnost v Jičíně 
a Plzni.  

Marketing a komunikace 
Koncepce Marketing 

- VV schválil navržené znění Koncepce marketingu ČSC pro období 2014 – 2017 

Juniorský curling a UZPS 
Juniorská komise  

- VV schvaluje složení JK ČSC ve složení: T.Paul (předseda), T.Král, M.Podrábská, 
K.Frederiksen 

Péče o vysokoškolský „zápočtový“ sport 

- VV rozhodl o převedení veškerých aktivit souvisejících s trénováním studentů VŠ 
v rámci péče o vysokoškolský „zápočtový“ sport pod ČSC 

Komise pro akademický sport 

- VV rozhodl o zřízení Komise pro akademický sport 

Legislativní 
Reklamace střechy – zhodnocení možnosti soudního řešení 

- VV na základě informace od MPE (v případě řízení hrozí možnost několikanásobně 
vyšší finanční zátěže, výsledek soudního sporu je nejasný, tzn. Hrozí dlouhodobý 
soudní spor) rozhodl, že reklamaci nebude dále řešit  

Projednané body jednání 

Curling Promo 
Valná hromada Curling promo s.r.o. 

- VV výbor navrhne jednateli Curling Promo svolat VH Curling promo v termínu 7.4. 
18:30 – 19:00. Účastníky jednání je Jednatel CP, dozorčí rada a předseda ČSC, který 
jedná z pověření VV ČSC. Hlavními body jednání VH CP je schválení účetní závěrky 
a stanovení odměny jednatele.  

- bodem jednání VV ČSC 3.3. bude schválení výše odměny a pověření jednání na VH 
CP.  

Problematika cenové politiky restaurace Sphera vůči ČSC 

- VV se pozastavil nad cenovou politikou restaurace Sphera vůči ČSC při pořádání 
turnaje talentované mládeže (pro děti). Bude vyvoláno jednání s CP resp. zástupcem 
restaurace. 

Komunikace s Curling promo s.r.o. 

- VV projednal náležitosti komunikace s CP prostřednictvím e-mailů (používat výhradně 
e-maily @curlingpromo.cz) 
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Rozvoj curlingu a TMK 
Curlingová akce pro veřejnost v Jičíně 

- VV projednal a požádal o předložení rozpočtu akce, na jehož základě VV bude moci 
schválit finanční příspěvek na akci 

Curlingové propagační akce po ZOH 2014 

- VV projednal termíny propagačních akcí a upozornil na potřebu vzájemné 
informovanosti o zapůjčování curlingového materiálu mezi svazem a CP 

Náborové materiály  

- VV projednal návrh náborových materiálů, které budou umístěny na webu svazu 

Ekonomika 
Pronájem vybavení provozovateli mobilní ledové plochy 

- VV požádal P.Kovače, aby zajistil od provozovatele oficiální žádost o pronájem 
vybavení 

Juniorský curling a UZPS 
Koncepce rozvoje juniorského curlingu 

- VV projednal a sdělil své připomínky a vrací  JK ČSC koncepci k dopracování a žádá 
její opětovné předložení 

Statut juniorské komise 

- VV projednal a sdělil své připomínky (např. vyřešení kompetencí s SK ve věci 
juniorských soutěží) a vrací JK ČSC k dopracování a žádá o opětovné předložení 

Seznam členů SCM a SpS 

- VV vzal na vědomí přehled frekventantů SCM a SpS ČSC (včetně tzv. náboru) 

Doplnění širší nominace na YOG 2016 

- VV vzal na vědomí informaci o doplnění širší nominace na YOG 2016 

Marketing a komunikace 
Olympijský park Letná 

- proběhl úspěšný nábor instruktorů, zajištěn rozpis, pravidelné inspekce, dolaďují se 
podrobnosti. Propagace poběží přes organizátora plus naše vlastní přes el. média a 
osobní kontakty. 

ZOH – média a komentátoři 

- svaz zajistil komentátory a spolupracovníky pro ČT a TV Nova a Studio parku na 
Letné 
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Webový rozcestník – nabídka Ringier/iSport 

- dohodnuta předběžně spolupráce, projednáme po ZOH. V rámci toho bude 
rozhodnuto i o využití streamingů, webkamer. 

Sout ěže a reprezentace 
MS seniorů  2014 

- VV vzal na vědomí informaci o možné neúčasti P.Kovače na MS seniorů a vyzývá 
seniorský repre tým mužů, aby v termínu do 3.3.2014 navrhli náhradníka pro případ 
neúčasti P.Kovače 

Činnost vedoucích výprav v průběhu šampionátů 

- VV ČSC bere na vědomí zprávu pana Tomáše Egyháziho o činnosti vedoucích 
výpravy na mezinárodních šampionátech. 

Trenéři reprezentací a vedoucí výprav 

- VV projednal, že trenéři i vedoucí výprav budou se svazem podepisovat smlouvy 
obsahující např. finanční plány reprezentací, zodpovědnost za jejich plnění, apod.  

Legislativní 
Právní zastupování ČSC 

- VV na doporučení MPE rozhodl o vypsání výběrového řízení na právní zastupování 
svazu. Text výběrového řízení připraví MPE. 

Zprávy členů VV ČSC  
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


