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Zápis z jednání VV ČSMP ze dne 6. srpna 2020 
  
 
Přítomni:    B. Hrudka, L. Capalini, D. Kašpar, D. Marčev, Z. Hercík 

Hosté:           M. Szmek, A. Kučerová 

Omluven:        L. Grolichová, J. Kučera 

Pozdní příchod:  

Dřívější odchod:  

 

Program: 
 

A) Kontrola a schválení zápisu z předchozího VV (Hrudka) 

B) Hodnocení účasti na reprezentačních akcích (KVS) 

C) Nominace na reprezentační akce (KVS) 

D) Projednání přípravy volební VH ČSMP (Hrudka) 

E) Projednání podzimní části ČPM (Hrudka) 

F) Projednání plnění rozpočtu 2020 (všichni) 

G) Informace předsedy a sekretáře, různé (všichni) 

 

 
A) Kontrola a schválení zápisu z předchozího VV 

 
Předseda přivítal přítomné v 15:15 hod a zahájil jednání. 
 
 
VV schválil zápis z konání VV ze dne 16. 6. 2020. 
 

Schváleno 5/0/0 

 

ÚKOL 13/1  
komise rozvoje: 
Zpracovat podklady pro případnou změnu pravidel na další olympijský cyklus.  
Úkol z důvodu posunu olympijského cyklu o další rok zrušen. 
 

 
 

B) Hodnocení účasti na reprezentačních akcích 
 

Od posledního jednání VV neproběhla žádná reprezentační akce.  
 

 
C) Nominace na reprezentační akce 

 
Od posledního jednání VV nebyla předložena žádná nominace na reprezentační akci. 
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D) Projednání přípravy volební VH ČSMP 
 
VV schvaluje pořádání valné hromady ČSMP (volební) v pondělí 12. 10. 2020 od 17:00 
v aule České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6. 
          Schváleno 5/0/0 
 
VV schvaluje jednací a volební řád pro valnou hromadu ČSMP (volební) konanou  
dne 12. 10. 2020 

Schváleno 5/0/0 
 
  
Dle volebního řádu musí kandidáti na předsedu, na člena Výkonného výboru a kontrolní 
komise ČSMP oznámit svou kandidaturu písemně na adresu Zátopkova 100/2, Praha 6, 
169 00 nebo e-mailem na adresu modern@pentathlon.cz a to nejpozději do 02.10 2020.  

  
Schváleno 5/0/0 

 
 

E) Projednání podzimní části ČPM 
 

12.9.2020  Pelhřimov U11-U15 - závod dle dostupných informací proběhne 

3. (4.)10.2020  Bystřice MČR U13 – se závodem je počítáno, v případě zrušení měsíc 

předem existuje záložní varianta náhradního pořadatele. 

10.10. 2020  Hořovice  - závod dle dostupných informací proběhne 

18.10. 2020 Juliska MČR U15, U17, U19, J (šerm jen U19, nebude kategorie 17+, 

nebude umožněn start Open; jezdecká část juniorského závodu proběhne 

pravděpodobně v sobotu v Poděbradech). 

 
Úkol 5/1:  
B. Hrudka – rozeslat informace na oddíly 
Termín: ihned 
 
Úkol 5/2:  
S. Kučerová – umístit informace na web 
Termín: ihned 
 

 
F) Projednání plnění rozpočtu 2020 

 
VV schvaluje uzavřít s oddíly ČSMP smlouvy o zajištění sportovní přípravy dětí a mládeže 
v moderním pětiboji v roce 2020 a o zvyšování a rozvoji členské základny ČSMP v celkové 
částce 800 000,- Kč. Rozdělení financí na smlouvy pro jednotlivé oddíly bude vypočteno 
dle schváleného dokumentu.   

 Schváleno 5/0/0 
 

 
Úkol 5/3:  
D. Marčev – připravit podklady pro rozdělení financí 
Termín: ihned 

 

mailto:modern@pentathlon.cz
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VV schvaluje navýšení příspěvku pořadatelům ČPM na 4.000,- za kategorii 
Schváleno 5/0/0 

 
Úkol 5/4:  
D. Marčev – oslovit oddíly s dotazem na aktuální potřeby nákupu materiálu 
Termín: ihned 

 
 

G) Informace / různé 
 

1) VV schvaluje zapůjčení svazového auta Renault Trafic TJ Dukle Praha na soustředění 
svých členů v termínu 12. - 19. 7. 2020 

Schváleno per rollam 5/0/0 
 

 
 

2) VV schvaluje zapůjčení svazového vozidla Ford Custom na soustředění v Harrachově 
tréninkové skupině Davida Svobody v termínu 26.  7. - 2. 8. 2020 

Schváleno per rollam 5/0/0 
 

 
 

3) VV schvaluje zrušení pořádání mezinárodních závodů Memoriál M. Kadlece a Czech 
open z důvodu aktuální situace způsobené virem COVID-19. Závody měly být pořádané 
v srpnu 2020 Českým svazem moderního pětiboje. 

Schváleno per rollam 5/0/0 
 
 

4) VV schvaluje konání 3. kola ČPM v sobotu 12.9. v Pelhřimově (závod se měl uskutečnit 
v Praze na Julisce). 3. kolo proběhne dle rozpisu pro kat. U11-U15. 

Schváleno per rollam 5/0/0 
 

 
5) VV deleguje Jiřího Adama jako kandidáta do Pléna ČOV a kandidáta do VV ČOV na 

volební období 2020 – 2024.  
Schváleno 5/0/0 

Úkol 5/5:  
L. Grolichová – poslat ČOV delegační dopis 
Termín: ihned 
 

6) VV schvaluje zařazení sportovců do STM na II. pololetí a dělení financí na jejich přípravu, 
které předložila koordinátorka mládeže. 

Schváleno 5/0/0 
 

7) VV rozhodne o pořádání / nepořádání slavnostního vyhlášení pětibojaře roku a vyhlášení 
ČPM na příštím jednání.  
 

8) VV bere na vědomí informace o dotazníku z UIPM – Development survey.  
 

 
ÚKOL 5/6 
L. Grolichová: odeslat dotazník, část ohledně příjmů a výdajů nevyplňovat 
Termín: ihned 
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9) VV bere na vědomí přijatý dopis MŠMT žádající o zaslání změn v rozpočtu do 15.9.  
 

ÚKOL 5/7 
L. Grolichová: odeslat odpověď, že vzhledem k současné nepřehledné situaci (není jasné 
ani, zda bude či nebude seniorské Mistrovství světa) nejsme schopni v tomto termínu 
informace poskytnout. 
Termín: ihned 

 
10) Na základě dostupných informací VV nedoporučuje zařazování sportovců smluvně 

vázaných u ASC DUKLA do VICTORIA Vysokoškolského sportovního centra 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu nižší úrovně zabezpečení a 
komplikacím, které by zařazování do více resortních center přinášelo. U ostatních 
sportovců nižší výkonnostní úrovně bude probrán každý případ jednotlivě, ale návrh na 
zařazení ze strany vysokých škol je velmi nepravděpodobný. 

                 Schváleno 5/0/0 
 

 
11) VV vzal na vědomí informace D. Marčeva o iniciativě založení oddílu MP v Olomouci. 

VV schvaluje příspěvek na rozvojový projekt moderního pětiboje v Olomouci ve výši 
42.000,- 

         Schváleno 5/0/0 
 

ÚKOL 5/8 
L. Grolichová: dodat S. Kučerové podklady k vytvoření informací o síni slávy pro svazový 
web. 
Termín: ihned 
 

  
 
Předseda ukončil jednání v 17:35 hod. 

 

Příští jednání VV bude v pondělí 07. 9. 2020 v zasedací místnosti sekretariátu ČSMP:  
Na Pískách 130, Praha 6 - od 15:15.  

Uzávěrka zaslání podkladů pro toto jednání je v pátek 04. 9. 2020 

 
 
 
V Praze dne 6. 8. 2020                                                      zapsal: D.Kašpar / schválil: B. Hrudka 


