
Z Á P I S 
z Valné hromady spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 

konané dne 20.12.2017 v Chodově – restauraci Nautilus 

 

Přítomní delegáti oddílů – řádných členů Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. (dále CKK) s hlasem 
rozhodujícím: 

CK Team Bike Březová z.s. IČ: 266 06 160 VOKÁČ Jan 
CYKLO TEAM KILLI, z.s. IČ: 270 19 241 KILLINGER Ludvík 
Cykloteam Ostrov, z.s. IČ: 663 62 776 ČECHMAN Jiří 
  MAREŠ Pavel (VV) 
PROFI SPORT Cheb z.s. IČ: 005 23 488 FIALA Petr (KK) 
  MUDr. NOVÁK Aleš 
Sport&Races z.s. IČ: 018 52 981 Mgr. DVOŘÁK Jan 
  Ing. THUMOVÁ Kamila 
TJ ESKA CHEB, z.s. IČ: 750 11 166 KUNC Vlastimil 
  ONDRIŠÍK Jaroslav 
TJ Plamen Chodov, z.s. IČ: 497 41 900 NÁDVORNÍK František 
  VÁCLAVEK Bohuslav 
   
Přítomní členové VV a KK s hlasem poradním: 

 člen VV   ČERNÝ Karel  PROFI SPORT Cheb z.s. 
 člen VV   Ing. MACÁN Karel TJ Plamen Chodov, z.s. 
 člen KK   KUBÍK Zdeněk  TJ Plamen Chodov, z.s. 
 

Nepřítomní omluvení členové KK: 

 člen KK   LUXÍK Miloslav  Cykloteam Ostrov, z.s. 

 

Nepřítomní zástupci oddílů – řádných členů – bez omluvy: 

A.M.bike z.s. IČ: 694 57 051 
Ašští bajkeři, z.s. IČ: 226 74 942 
Cyklistický klub MAC-CON bicycles z.s. IČ: 497 42 051 
Duratec Team BMX Mariánské Lázně IČ: 266 69 803 
"Občanské sdružení - adrenalinoví sportovci - JUMP-X" IČ: 285 52 199 
ORE MTB RACING TEAM, z.s. IČ: 051 69 461 
PHKOVO.cz (ZEUS o.s.) IČ: 229 09 311 
Policejní sportovní klub Cheb 96, z.s. IČ: 477 25 231 
Tělovýchovná jednota SLAVIA Karlovy Vary, z.s. IČ: 005 16 007 
TJ TRIATLON CHEB z.s. IČ: 648 39 869 
  
 

 



1. Jednání Valné hromady  CKK. 

Na základě pověření VV CKK byla svolána předsedou CKK prostřednictvím e-mailových adres 
jednotlivých cyklistických oddílů z Karlovarského kraje registrovaných u Českého svazu cyklistiky 
(dále jen ČSC) a/nebo u CKK v roce 2017 a v souladu se Stanovami CKK Valná hromada CKK (dále 
jen VH).  Současně s pozvánkou byl zaslán návrh programu jednání, jednací řád, klíč pro účast 
delegátů a návrh Licenčního řádu CKK pro rok 2018. 

2. Zahájení, volba pracovních komisí.  

       Zahájení provedl v 18:05 předseda CKK P. Mareš, který se ujal řízení schůze.  
Následně byli navrženi členové pracovních komisí: 
   mandátová komise - P. Fiala, Vl. Kunc, J. Dvořák 
  návrhová komise - J.Čechman, Z. Kubík, K. Macán  
  zapisovatel  - Z. Kubík 
  ověřovatel zápisu - P. Mareš   
Jednotlivé členy pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele schválila VH jednohlasně 
v navrhovaném složení. Komise se po svém zvolení ujali svých úkolů. 

3. Zpráva mandátové komise 
Mandátová komise na základě předložených delegačních lístků konstatovala, že se na VH 
prezentovalo 12 delegátů s hlasem rozhodujícím a 3 delegáti (členové VV a KK) s hlasem 
poradním. To znamená, že v době zahájení VH nebyla přítomna nadpoloviční většina pozvaných 
delegátů (34). Jelikož se tento stav nezměnil ani 30 minut po zahájení VH (v 18:35) bylo použito 
znění článku 2.6. Stanov CKK. VH tak byla prohlášena usnášeníschopnou v daném počtu delegátů 
s těmito omezeními: jednat je možné pouze o bodech uvedených v programu a k přijetí usnesení 
je nutná 3/5 většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, to je min. 7 hlasů (3/5 z 12). 
 

4. Schválení programu a jednacího řádu VH CKK. 
Program i jednací řád byly bez připomínek jednomyslně schváleny. 

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

5. Kontrola usnesení z Konference Karlovarského svazu cyklistiky/spolku Cyklistika 
Karlovarského kraje, z.s. z 10. 12. 2016 

ad.1 nové Stanovy CKK byly zaregistrovány u Spolkového rejstříku v Plzni a do 
sbírky listin vloženy 11.1.2017, změny názvu a sídla spolku byly v rejstříku 
provedeny k 3.1.2017  
- splněno 

ad.2 jako návrh způsobu evidence - registrace členů byl zpracován návrh 
Licenčního řádu CKK pro členy bez mezinárodní licence, který bude předložen 
k projednání na této VH 
- částečně splněno 

ad.3 doména byla p. Zadákem zaregistrována, návrh stránek připraven a webové 
stránky vytvořeny 
- splněno  



(naplnění stránek je ve skluzu, za administraci odpovídá P. Mareš – 
náprava bude sjednána v dohledné době – během zimních měsíců) 

ad.4 přehled stávajících pojistných smluv uzavřených národními sportovními 
institucemi (ČSC, ČOV, ČUS) bude předložen v souvislosti s Licenčním řádem 
CKK této VH, návrh pojistné smlouvy na odpovědnost členů za škody 
způsobené třetím osobám je v současné době projednáván s pojišťovnou 
UNIQA. Uzavření smlouvy závisí na dořešení způsobu evidence členů (viz. bod 
2).  
- splněno 

ad.5 VV projednal zřízení Krajského sportovního centra mládeže s dosavadním 
partnerem Cyklistiky Karlovarského kraje – SCM Plzeň, do kterého byli naši 
závodníci zařazeni po zrušení CSM Cheb. Byl prodiskutován územní princip 
Krajských center a jejich financování a předjednána další spolupráce 
s Krajským sportovním centrem Plzeňského kraje. Byly zpracovány podklady 
pro jednání s Karlovarským krajem, které proběhne v lednu 2018. 
- nesplněno 

ad.6 předsedou Kontrolní komise byl zvolen Miloslav Luxík 
- splněno 

 

6. Zpráva o činnosti a hospodaření VV CKK 

Zprávu o činnosti za uplynulý rok přednesl předseda spolku P. Mareš. Zpráva informuje o stavu 
členské základny, pořádání krajských závodů, účasti a výsledcích dosažených našimi závodníky 
na národní úrovni a nastiňuje nejdůležitější úkoly na rok 2018. V písemné podobě je uložena 
v dokumentaci spolku. 

Zprávu o hospodaření přednesl předseda spolku. Byla provedena rekapitulace příjmů a výdajů za 
rok 2017, dále bylo konstatováno, že daňové přiznání  za rok 2016 a všechna vyúčtování 
přidělených dotací proběhlo v řádných termínech a bez výhrad. Finanční prostředky na činnost 
jsou získávány z dotačních titulů Krajského úřadu, z poplatků za licence a začátkem prosince 
obdržela CKK dotaci ve výši 35 720 Kč od MŠMT na podporu mládežnické cyklistiky, která byla 
smluvně přidělena od ČSC. VH byl předložen k vyjádření a následně ke schválení návrh na 
rozdělení dotace (viz příloha). Dotace budou příjemcům – oddílům, které aktivně pracují v rámci 
CKK (přítomným na VH) podle počtu mezinárodních mládežnických licencí (dle evidence 
k 20. 10. 2017) viz přiložený rozdělovník, rozeslány dne 20. 12. 2017. Finanční prostředky budou 
použity výhradně na úhradu výdajů spojených s podporou mládežnické cyklistiky. 

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

Zpráva o hospodaření v písemné podobě je uložena v dokumentaci spolku. 

7. Návrh rozpočtu na rok 2018 

Vzhledem ke skutečnosti, že VH byla z důvodu volební konference ČSC svolána již na prosinec, že 
v současné době není jasné, jak budou probíhat platby za licence od ČSC a že doposud nebyly 
Karlovarským krajem vypsány dotační tituly pro sport, byl návrh rozpočtu na rok 2018 přednesen 
jen v základních bodech – kapitolách a v orientační výši a v této podobě bude VH schvalována. 



Rozpočet v konkrétních číslech bude na jaře 2018 projednán s přítomnými delegáty s hlasem 
rozhodujícím korespondenčně.  
Návrh rozpočtu v písemné podobě je uložen v dokumentaci spolku. 

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

8. Volba delegátů na mimořádnou volební konferenci ČSC 

Předseda spolku přítomné seznámil s důvodem svolání mimořádné volební konference ČSC, 
termínem a a místem konání a vyzval k návrhu delegátů, které spolek CKK vyšle s hlasem 
rozhodujícím na tuto konferenci. Po krátké diskusi byli navrženi:  
Karel Macán 

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
Pavel Mareš  

PRO  11   PROTI 0   ZDRŽEL SE 1 
 

9. Projednání krajského Licenčního řádu 
Úvodem byli přítomní informováni o pojistných smlouvách uzavřených pro členy ČSC národními 
sportovními institucemi. Předseda spolku dále vysvětlil důvody, které VV vedly ke zpracování 
návrhu krajského Licenčního řádu, zdůraznil prioritu mezinárodních licencí vydávaných ČSC. 
 Hlavní důvody:      -      evidence členské základny, 

- evidence pro sjednání pojištění, 
- podchycení sportovních lékařských prohlídek závodníků a usnadnění 

administrativy při závodech, 
- zrovnoprávnění ostatních členů s držiteli mezinárodních licencí 

Poté bylo vyvoláno hlasování o tom, zda Licenční řád (návrh zaslaný do oddílů společně 
s pozvánkou a dalšími dokumenty pro VH) dále projednávat, zda má význam se jím dále zabývat. 

PRO  9   PROTI 1   ZDRŽEL SE 2 
 

Po schválení dalšího projednávání Licenčního řádu byly prodiskutovány připomínky a pozměňující 
návrhy k Licenčnímu řádu, odsouhlasené budou zapracovány do nové verze návrhu, tento návrh 
bude do 15. 1. 2018 rozeslán do oddílů ke konečnému připomínkování. Připomínky budou na VV 
doručeny tak, aby bylo možné Licenční řád vydat k 1. 2. 2018. 
Valnou hromadou byl schválen jednotný členský příspěvek za krajskou licenci. Tento příspěvek se 
nevztahuje na držitele mezinárodní licence a v případě, že držitel krajské licence v průběhu roku 
zažádá o mezinárodní licenci, bude mu krajský příspěvek vrácen. 
Členský příspěvek za krajskou licenci byl stanoven takto: 
 osoby do 10 let     0 Kč 
 osoby od 11 do 65 let 100 Kč  
 osoby od 66 let     0 Kč    

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
  

 

 



10. Zřízení Krajského sportovního centra 

Předseda spolku seznámil VH s důvody ke zřízení Krajského sportovního centra a se stavem 
příprav. Zřízení sportovního centra v Karlovarském kraji bylo prodiskutováno s vedoucím 
partnerského sportovního centra v Plzeňském kraji panem Václavem Novákem. Byly definovány 
hlavní úkoly, které VV čekají při zřízení centra, Karlovarské sportovní centrum bude zřízeno při 
CKK, ještě před koncem roku budou zahájena jednání o personálním zajištění centra, začátkem 
ledna bude vyvoláno jednání s Krajským úřadem o podpoře sportovního centra a oddíly budou 
vyzvány k předložení seznamů členů a výkazů činnosti těchto závodníků za rok 2017. 

Delegáti se ke zřízení Krajského sportovního centra v Karlovarském kraji vyjádřili hlasováním: 

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

11. Různé 
I. Byl určen termín vyhlášení CKK poháru v MTB 2017 a úspěšných cyklistů 

Karlovarského kraje na 19. 1. 2018 ve společenském sále kulturního domu 
v Dalovicích 

II. P. Fiala navrhl rozšíření VV na 5 členů; 
P. Mareš se rozšíření počtu členů VV nebrání, v současné době to však 
nepovažuje za potřebné; upozornil na to, že bod, který nebyl uveden v programu, 
nelze dle stanov projednávat při aktuálním počtu přítomných delegátů; 
počet členů VV byl vzhledem k velikosti členské základny na loňské volební 
konferenci snížen na 3;  
případný požadavek na rozšíření počtu členů VV je nutné podat jako podnět na 
svolání mimořádné volební Valné hromady dle článku 2.3. Stanov CKK. 

III. přítomní vznesli požadavek na včasné zveřejnění termínového kalendáře na rok 
2018 a přípravu Poháru v MTB 2018; 
VV připraví do 15. 1. 2018 termínový kalendář na rok 2018 – přehled známých 
termínů národních závodů, závodů pořádaných v kraji, případně termínů závodů 
pořádaných v rámci Poháru Peruna v sousedním Ústeckém kraji a rozešle jej do 
oddílů k doplnění závodů. Oddíly – pořadatelé pak do 31.1. doručí na VV termíny 
svých závodů, případně deklarují zájem o zařazení závodu do CKK poháru v MTB; 
propozice CKK poháru v MTB 2018 připraví a vydá VV do konce února. 

 

12. Zpráva návrhové komise 
Z. Kubík přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení z Valné hromady CKK  

PRO  12   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

13. Závěr 
Provedl předseda spolku, poděkoval za účast a spolupráci v roce 2017 a popřál úspěšný rok 2018 

 

 


