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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

11. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

18. 6. 2018 18:15 – 21:50

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák, M.Vydra,
M.Podrábská Skotnická, R.Havelková

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3. 9. 2018 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

V.Reitmajer,

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace a Curling promo
Koordinátor ČSC
-

VV schválil znění pracovní smlouvy (DPČ) s koordinátorem svazu

Curling promo - informace o opravě chladícího zařízení
-

VV schválil opravu kompresoru, který je součástí curlingové haly. Hodnota opravy
bude činit cca 400 tis. Kč a má charakter technického zhodnocení. Hala je
předmětem nájmu uvedeným v nájemní smlouvě uzavřené mezi ČSC a společností
Curling Promo s.r.o. ČSC souhlasí zahrnutím takto provedeného technického
zhodnocení do majetku nájemce s možností uplatňovat účetní i daňové odpisy tohoto
technického zhodnocení pronajatého majetku dle platných předpisů

Curling promo - LED osvětlení haly, způsob financování
-

VV projednal a odsouhlasil způsob výměny a financování osvětlení v hale tak, aby
bylo připraveno na přenosy TV z WCT

Kongres WCF 2018 (Budapešť)
-

VV schválil, zastoupení svazu na kongresu WCF ve složení D. Šik a K. Frederiksen.

Český svaz curlingu 2
Zápis jednání VV ČSC
Pořádání akcí WCF v letech 2019 – 2021
-

VV projednal možnosti upořádání vrcholné akce v ČR a následně odsouhlasil zaslání
dopisu vyjadřujícího oficiální zájem ČSC uspořádat ME mužů a žen 2020.

Prováděcí dokumentace vzorového zimního stadionu obsahující jednu curlingovou dráhu
-

-

-

VV vzal na vědomí informaci o spolupráci s ČSLH při přípravě prováděcí
dokumentace ZS, která by na základě iniciativy svazu měla obsahovat jednu
curlingovou dráhu
ČSLH ocenil úpravu již zpracované dokumentace na 396.000,- Kč bez DPH
VV vzhledem ke skutečnosti, že případná úhrada úpravy projektu by byla investicí,
kterou svaz nemá v rozpočtu na rok 2018, rozhodl o svolání Rady předsedů klubů
sdružených v ČSC na den 26.6.2018 od 18,00 hod. Součástí svolávacího dopisu
bude i podrobná informace o projektu.
VV se shodl, že se jedná o velkou příležitost pro další rozvoj curlingu v České
republice. Na případné krytí nákladů má VV volné prostředky a to i v případě
očekávané úhrady pozemku pod svazovou halou.

Soutěže a Reprezentace
MSJ „B“ 2019
-

VV schválil účast týmů ČR na MSJ „B“ 2019

Požadavek TMK na účast trenéra na MS mixy 2018
-

na návrh TMK ČSC odsouhlasil VV účast trenéra týmu na MS mixy 2018
zástupce týmu sdělí jméno trenéra do 30.6.2018
odměna trenéra je obdobná jako odměny trenérů na MS

Pravidla přidělování dresů pro reprezentace
-

VV schválil úpravu pravidel (potisk dresů trenérů)

Reprezentační smlouvy
-

VV rozhodl, že předá stávající smlouvy s dospělými reprezentacemi a návrh smluv
s juniorskými reprezentanty k posouzení právníkovi svazu

Komise
Ekonomická komise
-

VV schválil novou členu EK: K.Jiralovou. Komise bude pracovat ve složení K.Jiralová
(předseda), R.Havelková
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TMK
-

VV odsouhlasil doplnění TMK o dalšího člena: B.Askew

Komise rozhodčích
-

VV schválil úpravu statutu KR
VV schválil záměr KR uspořádat před novou sezónou workshop stávajících
rozhodčích a časoměřičů

Odměny komisím
-

VV pověřil své členy přípravou podkladů pro vyplacení odměn komisím ČSC

Marketing
Umístění street curlingu na Pražském festivalu sportu
-

VV korespondenčně schválil umístění street curlingu ve dnech 16. – 20.6.2018

Juniorský curling
Nová koncepce žákovské a juniorské ligy, výše startovného
-

VV na návrh JK ČSC schválil:
a) novou koncepci ligy – liga bude dlouhodobou soutěží
b) výši startovného do ligy – návrh JK snížil na 4.000,- Kč/tým ČR a 280,- EUR/tým
ze zahraničí

Uvolněné hodiny v Curlingové hale
-

uvolněná hodina v úterý 16:00-17:00 v dlouhodobém plánu curlingové haly bude
nabídnuta k využití klubům s juniorskou základnou

Výběrové řízení na pozici Vedoucí trenér STM
-

VV vzal na vědomí dva přihlášené zájemce (J.Snítil, K.Kubeška) a stanovil termín kdy
se se zájemci setká: 26.6.2018 (v případě dovolené některého se zájemců se setkání
uskuteční v pozdějším termínu)

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Informace o konečném vyúčtování OQE s WCF
-

VV vzal na vědomí informaci o konečném vyúčtování akce. V průběhu jednoho
měsíce dojde ke konečnému vzájemnému vyrovnání.

Curling promo - výměna kamer nad ledovou plochou pro TV přenosy
-

VV projednal možnosti (kamery statické nebo pohyblivé) výměny kamer nad ledovou
plochou
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Komise
Komise rozhodčích
-

VV vzal na vědomí, že školení nových rozhodčích, které se mělo konat ve dnech 26.
– 27.5.2018 v hale Roztyly, se z důvodu nezájmu neuskutečnilo

Soutěže a Reprezentace
Turnaj EJCT (16. – 18.11.2018, Praha)
-

VV projednal stav přípravy turnaje a vzal na vědomí, že na přípravě se bude podílet
K.Matějíčková a E.Vydrová. Obsazení OV turnaje bude projednáno na příštím
zasedání.

Turnaje WCT muži (1. – 4.11.2018, Praha)
-

VV projednal stav přípravy turnaje a vzal na vědomí, že v současné chvíli se na
přípravě turnaje pracují D.Šik, M.Vydra, M. Bukovský a E.Vydrová. Obsazení OV
turnaje bude projednáno na příštím zasedání.

Vyplácení odměn asistentům státního trenéra u juniorských reprezentací
-

VV projednal problematiku související se státními dotacemi a požadavkem státu na
úroveň trenérské třídy reprezentačních trenérů

Režim placení poplatků za hostování
-

VV projednal problematiku (platit má klub, ve kterém hráč hostuje) a rozhodl, že na
příští členské schůzi navrhne doplnění do Registračního řádu ČSC

Reprezentační dresy
-

VV vzal na vědomí časovou kolizi mezi požadavkem výrobce (Atex) na co
nejvčasnější zadání výroby a požadavkem týmu na co nejdelší prostor pro hledání
svých partnerů

Ekonomika
Čerpání prostředků z rozpočtu STM a reprezentace
-

VV vzal na vědomí stav čerpání

GDPR
-

VV vzal na vědomí informaci k problematice GDPR (spolupráce s ČUS, potřeba
pověřence, atd.)

