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Předmět:  51. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu  
    
Datum:              5. 12. 2016 18:00 – 20:00 Místo:  Curlingová hala Roztyly, Praha 
 
Přítomní:  D.Šik,  M.Vydra,   J.Létal,  M.Hoferka, V.Vojtuš 
 
Omluveni: 
 

 
 O.Kašťák, M.Souček 

Hosté:   J.Splavec (zápočtový curling VŠ) 
  
Zapisovatel:  M. Plzák 
  
Přílohy:  - 
  
Příští jednání:  9. 1. 2017 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem) 
  

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pov ěření 

Organizace a Curling promo 
Pojištění odpovědnosti orgánů svazu a pojištění majetku svazu 

- VV odsouhlasil prodloužení pojištění na rok 2017 (rozsah majetku ve stejné výši jako 
v roce 2016, odpovědnost na částku 10 mil. Kč/rok od 1.1.2017) 

Schválení účetní závěrky společnosti Curling Promo, s.r.o., IČ: 267 69 590, se sídlem Praha 
10, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00 

- předseda výkonného výboru ČSC seznámil přítomné se stavem hospodaření za 
období 1.7.2015 až 30.6.2016. 

- Výkonný výbor ČSC schválil účetní závěrku za účetní období od 1.7.2015 do 
30.6.2016 a rozhodla o převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 896 
649,91 Kč na účet nerozděleného zisku 

Odměna sekretář ČSC 

- VV schválil roční odměnu sekretáře a navýšení měsíčního platu 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Rozhodnutí o podobě výpravy pro MS v Pekingu 

- VV rozhodl, že složení výpravy bude 5 + týmový trenér + státní trenér + vedoucí 
výpravy 
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Finanční příspěvek na VT týmu, který se kvalifikuje na MS ženy 2017 

- VV odsouhlasil příspěvek na VT a turnajích ve výši 50.000,- Kč. Na základě rozpočtu 
ČSC 2016 tento příspěvek již obdržel tým Liboc 3. Týmu PLC Ledo bude případně do 
výše 50.000,- Kč dorovnán příspěvek stanovený rozpočtem ČSC 2016. 

Zprávy státního trenéra z vrcholných akcí typu ME, MS, MSJ, ZOH 

- zprávy budou předkládány pouze VV ČSC a budou na vyžádání zasílány pouze 
členům výpravy 

Úprava Dodatku herního a soutěžního řádu MČR mixed doubles 2016 

- VV korespondenčně schválil, na doporučení SK ČSC, úpravu dodatku 

 

Juniorský curling a UZPS 
Prodloužení posledního turnaje žákovské a juniorské ligy ČSC 2016/17 

- VV schválil, na základě požadavku JK ČSC, prodloužení posledního turnaje J a Ž ligy 
2016/17 (8. – 9.4.2017, hala Zbraslav) o pátek 7.4.2017 od cca 15,00 hod. 

Odměny za organizaci EJCT 2016 

- VV korespondenčně schválil odměny za organizaci v celkové výši 18.000,- Kč 

 

Projednané body jednání 

Organizace a Curling promo 
Provozní věci Curling promo 

- VV vzal na vědomí informace o provozních věcech společnosti (podklady k výběru 
dodavatele elektrické energie, Na začátku prosince jsou plánované významné 
komerční akce pořádané pro Čt a ČOV, atd. Akce České televize byla pořádaná při 
příležitosti oslav 10. výročí vysílání ČT4 Sport. Akce se mimo jiné zúčastnil předseda 
ČOV. 

- VV doporučuje udělit odměnu L. Hajtlovi za pomoc při sjednání slevy dodavatele a to 
formou nabídky bezplatného prostoru pro komerční akci v rozsahu 2x2h. 

Světová kvalifikace o ZOH 2018 (OQE 2017) 

- svaz 10.11.2016 odeslal žádost o pořadatelství na WCF a následně na vyžádání 
WCF doplnil další informace 

- D.Šik absolvoval dne 25.11.2016 jednání na Městském úřadu Plzeň (žádost o záštitu 
města) a na ZS Košůtka (podklady k připravované nájemní smlouvě) 

- D. Šik se zúčastnil 29.11.2016 konference o sportovní diplomacii pořádané ČOV ve 
spolupráci s MZV ČR. Na konferenci byla zmíněna žádost ČSC o pořadatelství 
Olympijské kvalifikace, která byla podpořena aktivitami MZV a ČOV.  
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Účast předsedy svazu na Open meeting WCF při MS ženy 2017 

- VV vzal na vědomí, že D.Šik se zúčastní meetingu s ohledem na žádost svazu o 
uspořádání OQE 2017 

- Jednání bude věnováno mj. návrhům úprav soutěží WCF na období 2018-2022, které 
budou předloženy kongresu WCF v září 2017. 

 

Ekonomika 
Dotace MŠMT ČR pro rok 2017 

- VV vzal na vědomí informaci o programech, ve kterých svaz požádal o státní dotaci 
(I., II., IV., V. a VI.). Svaz již nemůže žádat o dotaci pro zdravotně postižené curlery z 
programu VII. Příspěvek z loterií bude součástí programu V. 

- V programu VI požádal svaz o dotaci na organizaci Olympijské kvalifikace. 

 

Sout ěže a Reprezentace 
Zhodnocení účasti týmů ME 2016 

- VV vysoce ocenil historické umístění žen (4.místo)  a vyjádřil zklamání nad 
výsledkem mužů /nepostoupili ze skupiny B)  

- VV vzal na vědomí zprávu o účasti zpracovanou státním trenérem 

Plán přípravy týmů 01-04/2016  

- VV vzal na vědomí informaci státního trenéra o plánu přípravy týmů mužů, žen a 
mixed doubles 

Tréninky v období 28. – 30.12.2016 

- VV vzal na vědomí, že ve dnech 28. - 30.12. byla hala přednostně nabídnuta 
reprezentačním týmům. Následně budou zbývající volné hodiny nabídnuty k tréninku 
klubů.  
 

Rozhod čí, Legislativa 
Obsazování termínů soutěží rozhodčími 

- OKA předloží na lednovém jednání VV podklady a návrhy řešení  

Upřesnění seznamu povolených hub od 1.1.2017 pro nižší soutěže 

- VV v souladu se svými jednáním dne 7.3.2016 a se svými rozhodnutími z 4.4.2016 a 
3.10.2016 upřesnil, že od 1.1.2017 mohou hráči nižších soutěží (1. ligy a divize) 
používat pouze košťata opatřená houbami dle seznamu  ze dne 4.4.2016. V nižších 
soutěžích je rovněž povoleno používat nové certifikované houby WCF viz. 
http://www.worldcurling.org/download/?dl==AFVxIkVWZ1RhxmRWR1aatWVFlVeWx
GcDFGbWd1UrplV 
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Juniorský curling a UZPS 
Informace o činnosti STM  

- VV vzal na vědomí aktuální informaci o činnosti J.Snítila 

Zpráva o stavu zápočtového curlingu (J. Splavec) 

- VV vyslechl podrobnou zprávu (např. možné opětovné zapojení filozofické fakulty UK, 
minimální členská základna trenérů ochotných vyučovat, možnosti zajištění nových 
trenérů – výchova asistentů, navýšení odměny, atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


