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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV 

Výsledky jednání VV ČSTV v období prázdnin

Mimořádná schůze VV ČSTV dne 20.7.2011

V souladu s usnesením poslední řádné schůze VV ČSTV svolal 
předseda Pavel Kořan na středu 20.7. do pražského sídla ČSTV 
mimořádnou schůzi Výkonného výboru ČSTV. Na programu jed-
nání byly dva hlavní body – posouzení nabídek k řešení situa-
ce SAZKA, a.s., zpracovaných do podoby smluvních dokumentů 
a projednání žádostí republikových sportovních svazů na svolání 
VH ČSTV.

V úvodu schůze výkonný výbor jednomyslně schválil přizvávání 
zástupce Fotbalové asociace České republiky (FAČR) na jednání VV 
ČSTV tak, aby byl zajištěn kontinuální a přímý přenos informací z 
jednání výkonného výboru do největšího sdruženého sportovní-
ho svazu, a zároveň potvrdil platnost hlasování per-rollam, usku-
tečněného v mezidobí dvou schůzí. 

Následně výbor projednal předložené nabídky na řešení SAZ-
KA, a.s., zpracované do podoby návrhů smluv od investorských 
skupin, PPF na jedné straně a Gladiolus, a.s. na straně druhé. Po 
podrobném seznámení se s aktuální situací, včetně okolností ne-
konání posledních dvou mimořádných valných hromad společ-
nosti SAZKA a náhlých názorových obratů v zásadních otázkách 
ze stran zainteresovaných aktérů (skupiny věřitelů a předsedy 
představenstva SAZKA, a.s.) v posledních dvou dnech, se výkon-
ný výbor po diskusi jednomyslně shodl na usnesení. Uložil vyjed-
návacímu týmu pokračovat v jednání s oběma investory v no-
vých podmínkách, vzniklých pár hodin před zasedáním VV ČSTV 
zveřejněním rozhodnutí Vrchního soudu o potvrzení konkurzu 
SAZKA, a.s. V případě dohody a konkrétních závěrů bude po zís-
kání právního stanoviska neprodleně svolána mimořádná schůze 
VV ČSTV. 

Projednání druhého bodu, žádostí 36 republikových sportov-
ních svazů na svolání VH ČSTV, skončilo schválením usnesení, ve 
kterém vzal VV ČSTV žádosti i přes jejich vážné formální chyby na 
vědomí, schválil konání 24. VH ČSTV v termínu 26.11. 2011 s tím, 
že bude svolána podle Stanov ČSTV nejpozději 30 dnů před jejím 
konáním. Schválen byl také návrh programu, kde za úvodní situač-
ní zprávou o stavu majetku ČSTV bude následovat změna Stanov 
ČSTV, následně odvolání VV ČSTV a případně schválení volebního 
a jednacího řádu pro příští volební VH ČSTV. 

Na závěr schůze vzal Výkonný výbor na vědomí potřebu změ-
ny statutu Rezervního fondu sportovních svazů, který neodpovídá 
současným podmínkám, a rezignaci Ivana Haška z funkce před-
sedy Legislativní rady VV ČSTV. Do funkce předsedy LR VV ČSTV 
následně jmenoval JUDr. Jindřicha Rajchla, místopředsedu FAČR. 
Širší diskuse se před ukončením schůze vedla ke změnám  
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v legislativě fotbalové asociace, zejména nově vzniklé právní subjektivitě okresních fotbalových sva-
zů a navazujícím procesům. Po vzájemných jednáních ČSTV a FAČR, která již započala, bude v krátké 
době distribuován regionálním sdružením ČSTV společný dopis ČSTV a FAČR s doporučujícím postu-
pem, který pomůže novou situaci řešit.

Mimořádná schůze VV ČSTV dne 31.8.2011

Mimořádná schůze VV ČSTV byla svolána jednak z důvodu aktuální potřeby projednat a schválit 
některé další postupy organizace  a druhým důvodem byl příliš velký rozsah témat pro nadcházející 
řádnou schůzi plánovanou na 14.9.

Předseda ČSTV informoval členy VV ČSTV o aktuálních událostech – mimo jiné o vývoji v SAZKA, 
a.s.,  konání mimořádné valné hromady společnosti, odvolání a volbě představenstva a o problémech 
při převzetí akcií SAZKA, a.s., z úschovy, dále o jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
panem Josefem Dobešem 18.8. k vypořádání s kauzou SAZKA, a.s., a o budoucí podobě ČSTV, a zmínil 
také výsledky jednání se zástupci iniciativy Sport 2011 k přípravě nových Stanov ČSTV, kde se sbližují 
stanoviska ke zpracování a předložení návrhu nových stanov. 

VV ČSTV projednal záležitosti související s vývojem ve společnosti SAZKA, a.s. Podrobně se zabýval 
otázkou stažení odvolání proti vyhlášení konkurzu na SAZKA, a.s., zadržováním vydání akcií z úscho-
vy v SAZKA, a.s., a schválil v této věci podání dvou trestních oznámení. Oznámení na Aleše Hušáka ve 
věci porušení povinností při správě cizího majetku v souvislosti se stažením odvolání proti konkurzu 
společnosti bez vědomí a souhlasu akcionáře ČSTV, a druhé oznámení směrem k činnosti insolvenč-
ního správce společnosti SAZKA, a.s., Josefa Cupky. Týká se také porušení povinností při správě cizího 
majetku v souvislosti se zdržováním vydání akcií v úschově akcionáři ČSTV.

VV ČSTV také projednal úhradu revolvingového úvěru, který čerpá u svého bankovního ústavu, 
poté se zabýval výrokem auditora a auditovanými výkazy ČSTV za rok 2010 a projednal výrok audi-
tora a auditované výkazy Domu služeb ČSTV, s.r.o., za rok 2010, kde současně schválil ve funkci valné 
hromady DS ČSTV, s.r.o., hospodaření společnosti za rok 2010.

V závěrečné části jednání členové VV ČSTV projednali a schválili postup k organizaci a přípravě pí-
semných podkladů 24. valné hromady ČSTV, která se uskuteční 26.11.2011 v Nymburce a diskutovali 
problémy vzniklé sdruženým subjektům v souvislosti s novým postupem podávání žádostí o státní 
podporu v roce 2012. Zástupci regionálních organizací ve VV ČSTV potvrdili ochotu RS ČSTV pomoci 
republikovým sportovním svazům se shromažďováním potřebných podkladů z TJ/SK k podání na 
MŠMT. V prostředí TJ/SK i ve sportovních svazech přetrvávají nejasnosti v procesu zpracování a podá-
ní žádostí i po uskutečnění informačního semináře ČSTV k nové metodice, a panují obavy z časové 
tísně.

Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 14.září 2011.

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV
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Hřiště, sportoviště, a restituce církevního majetku

Vlastnictví sportovních zařízení v České republice vykazuje jednu evropskou abnormalitu.  
Na rozdíl od všech dalších zemí se u nás legislativa vyvíjela tak, že vlastníky velké části sportovních 
zařízení – hřišť, hal a areálů – jsou sportovní kluby. Evropským standardem je, že sportoviště jsou 
součástí infrastruktury obce či města.  Jenom v Českém svazu tělesné výchovy je evidováno 19 187 
sportovišť, jejichž vlastníky jsou TJ a SK ve více než čtyřech tisících obcí a měst.

Z dlouhodobého hlediska je tento stav neudržitelný a 
mnohé sportovní organizace budou mít s provozem, a dříve 
či později, i s údržbou zásadní problémy. Je proto dobré za-
čít uvažovat na straně klubů  i na straně samospráv o změně 
politiky a tam, kde je to žádoucí, zahájit jednání o budouc-
nosti sportovišť. Ta by mohla spočívat v převodu zařízení 
do vlastnictví obce. Nebude to proces jednoduchý a přinese 
oboustranné problémy. I obce a města mají svých starostí 
dost, což potvrdilo i jednání ČSTV se Svazem měst a obcí ČR k 
této věci. Nicméně obě organizace se dohodly, že začnou své 
členy na tento problém upozorňovat. 

Existuje ale také řada sportovišť, jejichž vlastnictví není zatím s konečnou platností vyřešeno. 
Jedná se o nemovitosti, na které se vztahuje restituce, a to v rámci vypořádání státu s církvemi. 
Sportovní prostředí o tomto problému ví a několikrát se snažilo tuto nestabilní situaci ošetřit. Po-
sledním pokusem byl návrh Koncepce státní podpory sportu v ČR, který v textu ukládal vyřadit 
takovýto majetek z dohody, připravované státem k majetkovému vypořádání s církvemi. Ani tento 
pokus nevyšel a návrh tohoto řešení byl z textu koncepce, na návrh ministerstva kultury, před 
schválením vypuštěn. Proces jednání státu s církvemi mezitím pokročil, ale problém sportovišť ře-
šen není.

ČSTV proto jednal přímo s Pražskou arcidiecézí o možném řešení případných problémů, které by 
mohly v budoucnu nastat. S Ing. Karlem Štíchou, vedoucím Správy majetku a ekonomem diecéze, 
kterému nebyla popisovaná situace neznámá, jednal generální sekretář ČSTV Mgr. Jan Boháč. Obě 
strany prezentovaly svůj pohled na věc a ocenily přímé jednání, které se jeví konstruktivnější, než 
vyjednávání na úrovni ministerstev či zákonodárců. Došlo ke shodě, že sportovní prostředí i církve 
mají v obcích a městech společnou oblast zájmů, obecně řečeno - pozitivní působení na životní styl 
a výchovu občanů všech věkových skupin. 

Ing. Štícha uvedl několik případů, kde již došlo k majetkovým vypořádáním. Vlastnictví sportoviš-
tě, které se pravomocně ocitlo v majetku církve a kde byl zájem toto změnit, bylo ve všech případech 
řešeno ve spolupráci církve, místní samosprávy a klubu, a vždy ve prospěch sportu. Lze předpokládat, 
že situace, kdy se sportoviště ocitnou v podobné vlastnické situaci, v budoucnu budou nastávat. 
Vedoucí správy církevního majetku Ing. Štícha konstatoval, že církev o problému ví a je připravena 
vždy vstřícně jednat ve prospěch sportovního prostředí, jehož funkce a významu si je plně vědoma. 
Rozhodně nebude vzniklé situace nijak zneužívat nebo sportovní činnost ve vzniklých případech v 
jednotlivých místech likvidovat.

Předpokládá se proto, že v případě, až se restituční jednání státu a církve začnou chýlit k reálné do-
hodě, budou jednotlivé případy identifikovány a v případě potřeby řešeny ve vzájemné součinnosti.

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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SPORTFILM LIBEREC 2011 

Svoje pomyslné brány otevře 20. září 2011 již 
14. ročník festivalu sportovních filmů SPORTFILM
LIBEREC 2011 - INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL, 
který se koná pod patronací Českého olympij-
ského výboru a za podpory Libereckého kraje a 
Statutárního města Liberec a který pořádá a vy-
hlašuje Liberecká sportovní a tělovýchovná orga-
nizace o.s. (regionální organizace ČSTV Liberec).

Filmový festival je národní přehlídkou českých 
filmů se sportovní tematikou, která je doplněna i
o promítání snímků ze zahraničí. Dle statutu se 
soutěží v následujících kategoriích: Olympijské 
hry - olympijské ideje, -  dokumenty, - sportovní 
osobnosti, - reportáže, - reklamní spoty se spor-
tovci, - metodické a populárně vzdělávací snímky. 

Pro letošní ročník jsou již vedle několika čes-
kých snímků přihlášeny i snímky ze Španělska 
(4x) a Ruska (3x), Německa (3x), dva snímky jsou 
z Polska a po jednom snímku přihlásily Uzbekis-
tán a Rumunsko. 

Občané Liberce a jeho návštěvníci byli v do-
savadní historii zvyklí na promítání na různých 
místech - ať již to byla hala Dukly, Krajská vědecká 
knihovna, Naivní divadlo, Centrum Babylon, Rad-
niční sklípek či venkovní prostory u Domu kultury 
či na centrálním náměstí před radnicí. Letos popr-
vé se vyhlašovatelé rozhodli jít s přehlídkou filmů
do opravdového kina. Partnerem festivalu se totiž 
pro letošní rok stal Filmový klub Liberec a promí-
tání tak bude probíhat v klubovém kině Lípa.

Po celou dobu festivalu ( 20. - 22. 9. 2011) 
budou v kině Lípa denně promítány soutěžní 

i nesoutěžní snímky (z archivu festivalu) v pěti 
1,5 hodinových blocích se začátky v 9:30, 14:00, 
16:00, 18:00 a 20:00 hodin. Denní programy bu-
dou uvedeny na plakátech kina a jejich přehled 
a skladbu lze získat i na internetových stránkách 
festivalu: www.sportfilm.cz.

Slavnostní vyhlášení za účasti kamer hlavního 
mediálního partnera - České televize, sportovní-
ho kanálu ČT 4 pak proběhne 22. 9. 2011 v pro-
storách Technické university v Liberci.

Vítězné, nebo nejlépe se umístivší české sním-
ky v jednotlivých kategoriích, pak budou Českou 
republiku reprezentovat na celosvětovém finále
v italském Miláně na začátku listopadu letošního 
roku.

Dalšími partnery festivalu jsou Technická universita 
Liberec, Sportovní areál Harrachov a.s., ČSTV, 
Krajské sdružení ČSTV LK, FICTS, RCL, Liberecký 
deník, Tipsport aréna Liberec a Art vision.

Ing. Vladimír Boháč
Viceprezident festivalu

Státní podpora sportu 2012
Termín odevzdání žádostí o státní dotaci se blíží

Jak jste byli informováni již v mimořádném vydání Zpravodaje ČSTV (http://www.cstv.cz/tpzpra-
vodaj/tp2011-statnipodpora.pdf) došlo ke změně podávání žádostí o státní podporu v programech 
vyhlašovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Žádosti se předkládají na MŠMT 
skrze organizace s celostátní působností, zabezpečující sportovní činnost dle své organizační struk-
tury. V jazyce MŠMT to znamená, že předkladateli jsou především národní sportovní svazy. Ty byly 
o situaci informovány na schůzce organizované MŠMT a na semináři ČSTV konaném dne 23.8.2011. 
Každý národní svaz má vypracovanou svoji metodiku, proto se v případě potřeby informujte přímo  
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Správa, užívání a vlastnictví sportovišť

V Evropě i ve světě se můžeme setkat s různými modely řešení 
otázky vlastnictví, správy a užívání sportovišť. Obecně lze říci, že vět-
šinu sportovišť, zejména mají-li sloužit také k nekomerční sportovní 
činnosti, aby byla dostupnost sportu široké veřejnosti co největší, je 
téměř nemožné postavit a provozovat tak, aby zajistily návratnost 
investice. O něco málo lepší bude situace z pohledu pokrytí provoz-
ních nákladů, ale ani v tomto směru není s ohledem na neustálý růst 
cen energií a potřebných služeb, nikterak růžová. Zřejmě i z těchto 
důvodu není v zemích s tradicí tržního hospodářství běžné, aby sportoviště sloužící ke sportovní 
činnosti organizované sportovními kluby vlastnily sami sportovní organizace. Trochu jiná může být 
situace u diváckého sportu a velkých sportovních stadionů a arén, přestože ani ty se často neobejdou 
bez veřejných dotací na výstavbu a provoz.

V České republice, respektive Československu, tržní mechanismus neměl zatím historicky možnost 
uplatnit své síly v plné míře, a to ani v období tzv. první republiky ani po sametové revoluci. Obě ob-
dobí na to byla příliš krátká. Také proto zde vznikla celá řada jedinečných řešení nejrůznějších situací. 
Jednou z oblastí netradičních řešení je vlastnictví, správa (provoz, údržba,...) a využívání sportovišť. 

Ve vztahu k prakticky jakékoliv nemovitosti vznikají v podstatě tři základní role: vlastníka, správce 
(provozovatel) a uživatele. Tyto role si mezi sebe běžně rozdělují občané, soukromé komerční orga-
nizace, soukromé neziskové organizace, samosprávy, stát a jimi zřizované subjekty (např. školy). Za-
stávání každé z rolí vyžaduje, má-li vše fungovat, určité úsilí a zdroje. Všechny role může samozřejmě 
zastávat jeden subjekt, mohou být rozděleny jednotlivě nebo různě kombinovány.

U vlastníka se předpokládá, že zajistil zdroje potřebné ke stavbě nemovitosti nebo nastaly jiné 
okolnosti, které mu umožnily její nabytí. Jeho zájmem by mělo být, aby správce dobře vykonával 
svou činnost. Jinými slovy řečeno, aby náklady spojené s provozem a udržováním nemovitosti byly 
co nejnižší, a případně byl zajištěn její další rozvoj a využití. Nemovitost většinou nestojí sama pro 
sebe, ale slouží uživateli, kterým může být samozřejmě sám vlastník, ale nemovitost může být užívá-
na také někým dalším a její užívání by mělo být co nejpohodlnější. Důvodů k poskytnutí nemovitosti 
k užívání dalšímu subjektu může být celá řada, tím nejběžnějším je nájem, který uživatel platí vlastní-
kovi. V případě státu nebo samosprávy může být motivem k poskytnutí nemovitosti také schopnost 
uživatele zajišťovat s využitím nemovitosti služby, které vnímají jako potřebné a nejsou je schopny 
efektivně zajistit sami.

Nyní se vraťme do sportovního prostředí. Zajisté se mezi sdruženými subjekty ČSTV najde mnoho 
těch, které se sportovišti nemají nepřiměřené starosti. Může se jednat o TJ a SK zastávající kteroukoliv 
z výše zmíněných rolí.
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u Vámi vybraného sportovního svazu. Žádost můžete podat pouze jednu na každý program pro-
střednictvím pouze jednoho svazu, a to i v případě multisportovní/ho TJ/SK.

Kromě podstatných změn ve způsobu podávání žádostí, došlo i k posunutí termínu předložení žá-
dostí na rok 2012. Změna se týká Programu III. – Všeobecná sportovní činnost a Programu IV. – Údrž-
ba a provoz sportovních zařízení. Termín pro předložení žádosti sportovním svazem na MŠTM na rok 
2012 je 30. září 2011. Vámi vybraný sportovní svaz bude potřebovat čas na zpracování všech jeho 
prostřednictvím podaných žádostí, proto je posílejte s dostatečným předstihem.

Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV
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 Svým způsobem nejpohodlnější je pro TJ a SK stav, ve kterém je v jejich okolí k dispozici dostatek 
sportovišť, která je možné si pronajímat za přijatelnou cenu. Sami se pak mohou soustředit pouze na 
uzavření potřebných smluv, výběr příspěvků potřebných k zaplacení nájmů a vlastní sportovní čin-
nost. Situace se komplikuje není-li pro TJ a SK v jejich okolí dostatek vhodných sportovišť.

V o něco složitější pozici se nacházejí TJ a SK, které získaly sportoviště do dlouhodobého pronájmu 
nebo výpůjčky a staly se tak jeho správci. V tom případě již TJ nebo SK zajišťuje provoz a údržbu spor-
toviště a má také na starosti zajištění jeho užívání, buď vlastní činností nebo ho může dále pronajímat. 
Všechny tyto činnosti si vyžadují určité zdroje, ať už lidské, finanční nebo materiální a jejich efektivní
koordinaci. Nedostatek kteréhokoliv ze zmíněných prvků výrazně snižuje pravděpodobnost, že bude  
sportoviště dobře spravováno.

TJ nebo SK vlastnící sportoviště v našem prostředí zpravidla nesvěřuje jeho správu dalšímu sub-
jektu, a proto vykonává také roli správce. K té jí v roli vlastníka přibývá velice nelehký úkol - zajistit 
smysluplný rozvoj sportoviště. Slovem smysluplný v této souvislosti myslím rozvoj odpovídající po-
třebám TJ nebo SK, obce, dalších sportovních organizací i obyvatel. O takovém rozvoji je třeba vést 
jednání se všemi zúčastněnými stranami. Na rozvoj samotný je pak opět třeba zajistit další zdroje a 
rozvoj dobře naplánovat, aby případné uzavření sportoviště v době jeho rozvoje omezovalo samu 
sportovní činnost TJ nebo SK co nejméně.

Na závěr bych se ještě rád věnoval v textu výše často zmiňovaným zdrojům. Mohlo by se zdát, že 
peníze zcela vyřeší otázku zdrojů, řada z vás však jistě ví, že tomu tak není. I v případě, že je TJ nebo SK 
pouze v roli nájemce, záleží na osobě vyjednávající s pronajímateli sportoviště o ceně a podmínkách 
pronájmu. Závisí samozřejmě také na trenérech a kvalitě jejich tréninků, od které se odvíjí počet členů 
TJ nebo SK platících příspěvky. Lidské zdroje hrají tedy v každém případě svou roli, která ještě vzrůstá je-
-li TJ nebo SK v roli správce či vlastníka. Na údržbě i rozvoji sportoviště se totiž přímo mohou podílet je-
jich členové, kterým tímto zapojením vzniká ke klubu a jeho majetku bližší vztah. Již několikrát do roka 
pořádaný společný úklid areálu může zcela změnit pohled zejména mladší generace členů na používá-
ní odpadkových košů. Posledním typem zdrojů, o kterých bych se rád zmínil jsou TJ a SK spotřebová-
vané materiály a služby. Jejich výběr respektive výběr jejich dodavatelů zásadním způsobem ovlivňuje 
finanční zdroje TJ a SK. Důkladným porovnáním kvality, ceny a nároků na materiál a služby ze strany TJ
a SK u různých dodavatelů a uplatňováním svých práv při nedodržování sjednaných podmínek můžete 
výrazně vylepšit využívání v současné době velice vzácných finančních zdrojů.

V dalších vydáních zpravodaje se budeme věnovat konkrétněji problematice sportovišť v České 
republice. Zajímá-li Vás toto téma nezapomeňte si otevřít další číslo.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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E KONOMIKA 

Účetnictví TJ a SK

Protože se v posledních dnech množí otázky související s 
účetnictvím TJ a SK, zejména v souvislosti poskytováním stát-
ních dotací, ale také v souvislosti se změnami zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví (http://business.center.cz/business/pravo/za-
kony/ucto/) a v průběhu let přijímaných souvisejících právních 
norem, rozhodli jsme se vnést do této problematiky jasno.

Obrátili jsme se proto na Ing. Topinku, který se problemati-
kou účetnictví TJ a SK dlouhodobě zabývá a zeptali se za Vás.

Může vést v souladu se zákonem TJ nebo SK jednoduché 
účetnictví?

Ano, občanská sdružení a jejich organizační jednotky s právní subjektivitou mohou vést jednodu-
ché účetnictví, pokud jejich příjmy za poslední uzavřené období nepřesáhly 3 mil.Kč. Tato možnost 
se týká i TJ a SK, které vznikly po 1.1.2004. Tady však musím podotknout, že v době jejich vzniku měl 
§38a jiný text a oni musely vést podvojné účetnictví. Měly by tedy nejprve provést přechod na jed-
noduché účetnictví.

Může být TJ nebo SK, která vede jednoduché účetnictví příjemcem dotace ze státního rozpočtu?
Bohužel, NE. Pravidla jsou ze strany státu jasně dána usnesením Vlády ČR ze dne 1. února 2010 č. 

92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organi-
zacím ústředními orgány státní správy a samotnými zásadami. TJ a SK, aby mohly být příjemci dotace 
mohou vést podle zákona účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu.
Odkazy na usnesení a zásady:

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/15CD4A0EBBCA444EC12576BA002CF429/ 
$FILE/92%20uv100201.0092.pdf 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/15CD4A0EBBCA444EC12576BA002CF429/ 
$FILE/92%20p%C5%99%C3%ADloha%20w100201a.0092.pdf 

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ

Dobrovolníci ve sportu přispívají svou činností víc než stát

V organizovaném sportu v České republice pů-
sobí podle hrubých odhadů minimálně 200 tisíc 
dobrovolníků. Bez jejich přispění by se stal sport 
pro širokou veřejnost mnohem nedostupnějším. 
Kromě vyškolených trenérů a cvičitelů, kteří se vě-
nují sportovním aktivitám bez nároku na odměnu, 
působí ve sportovních spolcích i další členové a 
příznivci, jejichž činnost nevyžaduje zvláštní spor-
tovní způsobilost (organizování akcí, doprava, 

údržba sportovišť atd.). Odhadovaná hodnota čin-
nosti dobrovolníků dosahuje s využitím různých 
metod jejího ocenění 1,2 až 4 mld. Kč (70 Kč/hod. 
podle MPSV - 10 EUR/hod. podle metodiky EU), 
přičemž podpora sportu z rozpočtu České repub-
liky dosahuje ročně 2,2 mld. Kč, z nichž významná 
část směřuje na podporu reprezentace. 

Pro Evropský rok dobrovolnictví, kterým byl  
vyhlášen právě rok 2011, bylo v České republice  
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 zvoleno září za měsíc dobrovol-
nictví ve sportu. K propagaci 
dobrovolnictví ve sportu vznikla 
internetová stránka www.brana-
sportu.cz a kampaň „Týden ote-
vřených dveří sportu“, která pro-
běhne od 17. do 25. září po celé České republice. 
„Touto aktivitou chceme veřejnosti přiblížit čin-
nost dobrovolníků ve sportovních organizacích 
a poskytnut informace o jimi pořádaných akcích 
zájemcům o aktivní sport,“ uvedl David Kovář z 
referátu regionálních a krajských sdružení České-
ho svazu tělesné výchovy. Více informací o dob-
rovolnictví ve sportu naleznete na:
http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovol-
nictvi/dobrovolnictvi-ve-sportu/ 

„Týden otevřených dveří sportu“ se odehrává 
v období, kdy po návratu do školních lavic řada 
studentů, žáků a rodičů dětí hledá zajímavé akti-
vity, kterým by se v průběhu roku mohli věnovat. 
Na základě čeho se lépe rozhodnout než vlastní 
zkušenosti z navštívené akce. Neváhejte a využij-
te nabídky sportovních organizací.

Nabízíte pohybové aktivity nebo sport? 
Hledáte nové zájemce? Děti? Trenéry?

Organizátoři sportovních akcí i pravidelných 
tréninků mohou zdarma zadat svou nabídku 
(http://www.branasportu.cz/?a=form), která 
je ihned po jejím potvrzení k dispozici všem ná-
vštěvníkům stránky v přehledném vyhledávání.

Hledáte pro děti nebo pro sebe pravidelný 
nebo příležitostný sport či pohyb? 

Zájemci o pohybové aktivity, 
pravidelné nebo příležitostné 
sportování naleznou na interneto-
vé stránce přehled nabídky spor-
tovních akcí a tréninků (http://
www.branasportu.cz/?a=list), 

které nabízejí sportovní oddíly a kluby, a to nejen 
v termínu týdne otevřených dveří sportu.

Na webu se navíc můžete zaregistrovat  
(http://www.branasportu.cz/?a=sendakce)  
k odběru informací o nově registrovaných spor-
tovních akcích ve vašem okolí.

Evropský rok dobrovolnictví 2011
Web i kampaň vznikly v rámci aktivit pracov-

ní skupiny zabývající se podporou a propagací 
činnosti dobrovolníků ve více než 10 000 spor-
tovních organizací v ČR. Finance na propagaci a 
koordinaci „Evropského roku dobrovolných čin-
ností na podporu aktivního občanství“, získalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z 
prostředků Evropské komise. Nad celým rokem 
převzal záštitu náměstek ministra pro oblast 
sportu a mládeže Jan Kocourek.

Každá z jedenácti tematických pracovních sku-
pin dostala na své aktivity a činnost v průběhu ce-
lého roku 50 tisíc Kč. Koordinace pracovní skupiny 
dobrovolnictví ve sportu se ujal Český svaz těles-
né výchovy. Více informací o ERD 2011 naleznete 
na oficiálním webu www.dobrovolnik.cz.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji
 
Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se uskutečnily ve dnech 21. až 26. 

června 2011 v Olomouckém kraji, se staly co do počtu účastníků největšími hrami v jejich krátké 
historii. Během celého týdne se představilo více jak 3500 aktivních mladých sportovců ze 14 kra-
jů ve 20 sportech a 2 kulturních soutěžích na 30 sportovištích v Olomouci, Prostějově a blízkém 
okolí. Podle slov hejtmana Martina Tesaříka má Olomoucký kraj dobré zázemí pro všechny mladé 
sportovce a bohaté sportovní tradice, které z něj dělají  pomyslnou sportovní velmoc v České re-
publice a tudíž ideální hostující kraj. 

V tomto článku bych se spíše než výčtu medailí chtěl věnovat atmosféře a hlavní myšlence celých 
her olympiády dětí a mládeže ČR. Na jeden týden ožila Olomouc pestrobarevnými hloučky mladých 
sportovců. Účastníky Her  jste mohli potkat všude: na výletě v Zoologické zahradě na Svatém Kopeč-
ku, v Cinestaru před filmovým představením nebo v srdci Her na olomouckém  Horním náměstí, kde 
každý podvečer probíhají medailové ceremoniály a následně také koncerty hudebních skupin.  
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S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

V nepřehlédnutelných úborech krajských výprav si mladí sportovci užívali sportovní zápolení, 
radovali se z úspěchů a ve volných chvílích korzovali mezi jednotlivými sportovišti a fandili svým 
týmovým kolegům. „Je to tady paráda a super atmosféra. Hrozně se mi tady líbí,“ řekl Adam Röder, 
atlet AK Olomouc, který pro domácí výběr získal dvě zlaté medaile na sprinterských tratích.

Sportovní areály žily týmovým duchem. Basketbalistky chodili fandit na kanoistický kanál,  
v Prostějově přecházeli tenisté k cyklistickému oválu nebo hale Sportcentra DDM. A fandily svým 
barvám. „Spěchejte, za chvilku běží Tomáš,“ ozývá se z hloučku sportovců kousek od olomoucké-
ho fotbalového Androva stadionu. Skupinka přidává do kroku a míří na atletický stadion.

Při počtu startujících sportovců v Olomouckém kraji není vyloučeno, že někteří z nich za čas 
budou bojovat o nominaci na některé z příštích olympijských her dospělých. A budou nastupovat 
v národních dresech, které vystřídají ty dnešní krajské. „Pokud chceme, abychom měli i v budouc-
nosti úspěšné sportovce, musíme dávat mladým možnost porovnávat své síly od žákovského 
věku. To je také hlavní cíl Her V. letní olympiády dětí a mládeže,“ tvrdí předseda Českého olympij-
ského výboru Milan Jirásek.

Hry jsou velkým přínosem v prosazování olympijských myšlenek a tím, že do soutěží jsou zařa-
zeny i umělecké soutěže a soutěže pro zdravotně postižené. Samozřejmě hry nejsou přijímány jen 
pozitivně. Výtky se objevují především u individuálních sportů, kdy olympiáda je de-facto druhým 
mistrovství ČR a pro většinu reprezentantů je to týdenní výpadek z tréninkového cyklu. To může 
mít vliv na výsledky dosahované v závodech bezprostředně po ODM. Nic však není neřešitelný 
problém a při sladění kalendářů sportovních svazů s konáním Her jsou Hry naopak přínosem pro 
většinu závodníků.

Hry se konají od roku 2003 pod přímou patronací ČOV jednou za dva roky, samostatně letní a 
zimní. U zrodu projektu stál také ČSTV, který je od samého počátku, v osobě Jana Boháče, členem 
komise ODM ČOV a zprostředkovává komunikaci mezi pořadateli her a sportovními svazy. Mladí 
reprezentanti čtrnácti krajů nastupují na olympijský stadion, skládají olympijskou přísahu, jsou 
svědky obřadu zapalování olympijského ohně a vztyčování olympijské vlajky, dostávají olympij-
ské medaile, bydlí v olympijské vesnici. Prožívají tak emotivní atmosféru velmi podobnou sku-
tečným olympijským hrám. Pro mnoho sportovců jsou Hry největším sportovní událostí, které se 
účastní a výrazný impuls pro ještě usilovnější sportovní přípravu.

Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

Vyšší odborná škola ČSTV nabízí poslední volná místa

Vyšší odborná škola ČSTV s.r.o. nabízí poslední volná místa v akreditovaném vzdělávacím programu 
„Management tělesné výchovy a sportu“ v denní i dálkové formě studia. Po ukončení studia získáva-
jí absolventi titul Diplomovaný specialista /Dis./ s 
možností získání dalšího titulu Bc. během jedno-
ho roku. VOŠ ČSTV s.r.o. je zařazena v rejstříku škol 
a  v oblasti vzdělávání  působí již sedmým rokem. 
Absolventi mají širokou možnost uplatnění v rám-
ci  sportovních center, ve státní i soukromé sféře / 
bazény, aguaparky, fitness  a wellness centra, ško-
lící zařízení v oblasti sportu, sekretáři TJ, SK, spor-
tovních svazů atd./.
V případě zájmu o studium – viz. www.cstv.cz 
– VOŠ ČSTV, email: vos.study@cstv.cz,  
tel.: 737 218 595.
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I   NFORMATIKA

ČSTV podepsal prostřednictvím společnosti Servodata novou 
licenční smlouvu se společnosti MICROSOFT. 

 
Předseda ČSTV Pavel Kořan a Jan Knyttl, ředitel divize společnosti Servodata podepsali ve čtvrtek 

1.9.2011 v Praze na Strahově licenční smlouvu, která umožní sportovním subjektům sdruženým v 
ČSTV nakupovat příští tři roky produkty firmy Microsoft s výraznou slevou. Jedná se o významnou
podporu sportovního prostředí, kterou se podařilo zachovat i přesto, že licenční politika Microsoftu 
již není tak velkorysá, jako v minulých letech. Oddíly a sportovní kluby budou mít možnost nakupo-
vat software do počítačů pro svoji činnost za značně zvýhodněných podmínek, kdy slevy činí 80 % z 
běžné prodejní ceny produktu.

Předseda ČSTV komentoval význam dohody: „Velice si vážíme spolupráce se společností Servoda-
ta a vstřícnosti společnosti Microsoft, že umožnily sportovcům v nelehké době snížit jejich náklady 
na sportovní činnost. Takových přístupů v současnosti mnoho není a sportovní prostředí fungující 
víceméně na dobrovolné bázi, se bez podpory neobejde.“ 

Možnosti využití smlouvy sdruženými subjekty uvedeme v dalším vydání Zpravodaje ČSTV.
 

Foto: Pavel Kořan, předseda ČSTV a Jan Knyttl, ředitel obchodní divize Servodata při podpisu smluvní 
dokumentace

S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Blahopřejeme

Atletika
Na ME do 23 let v Ostravě vybojovala sedmibojařka Kateřina Cachová v osobním rekordu 6123 bodů 
stříbrnou medaili a zajistila si účast na MS v Tegu. Sprinter Pavel Maslák získal na dvoustovce bronz.
Na mítinku DL v Monaku vyhrála oštěpařka Barbora Špotáková v jasně nejlepším výkonu roku 69,45 
metru. 
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 Oštěpařka Barbora Špotáková skončila druhá na mítinku DL v Londýně. Zuzana Hejnová byla na 
čtvrtce s překážkami čtvrtá.
Na MS v jihokorejském Daegu se o jedinou českou medaili postarala druhým nejdelším hodem do-
savadní kariéry oštěpařka Barbora Špotáková, přesto skončila druhá. Těsně pod stupni vítězů skončili 
výškař Jaroslav Bába a oštěpař Vítězslav Veselý.

Cyklistika
Biker Jaroslav Kulhavý se stal podruhé za sebou mistrem Evropy v cross country, když vyhrál závod ve 
slovenských Dohňanech.
Jaroslav Kulhavý potvrdil na domácí půdě v Novém Městě na Moravě svým vítězstvím v závodě SP v 
cross country celkový triumf v seriálu. Ondřej Cink dojel v kategorii do 23 let druhý.
František Sisr v Moskvě vybojoval titul juniorského mistra světa ve scratchi na 10 kilometrů.
Jaroslav Kulhavý zakončil v italském Val di Sole sezonu SP v cross country vítězstvím.
Hned dva duhové trikoty mistrů světa si ze švýcarského Champéry přivezla česká mountain biková 
reprezentace. Jaroslav Kulhavý potvrdil svou letošní suverenitu a na náročné trati zvítězil v závodě v 
cross county. Michal Prokop se stal potřetí v kariéře mistrem světa ve fourcrossu.

Extrémní sporty
Czech Adidas Terrex vyhrál Czech Adventure Race, který byl současně evropským šampionátem a 
vybojoval si tak účast na MS v Tasmánii.

Fotbal
Rozhodčí Dagmar Damková se stala členkou Komise rozhodčích Evropské fotbalové unie UEFA. Stala 
se tak vůbec první ženou, která v komisi zasedne.
Fotbalová reprezentace do 19 let se prosadila na svém ME v Rumunsku na stříbrný stupínek a to k 
vítězství nescházelo mnoho. V zápase český tým dokonce dvakrát vedl, přesto nakonec podlehl ve 
finále výběru Španělska 2:3.

Horolezectví
Adam Ondra získal na MS ve sportovním lezení v italském Arcu celkem dvě medaile. Stříbro z boulde-
ringu a bronz z lezení na obtížnost.

Judo
Lukáš Krpálek vyhrál závod SP v Salvadoru ve váze do 100 kg a v seriálu triumfoval podruhé za sebou. 
Na stupně vítězů se prosadil také Jaromír Ježek, který skončil ve váze do 73 kg třetí.
Lukáš Krpálek získal na MS v Paříži bronzovou medaili. V souboji o třetí místo ve váhové kategorii do 
100 kg porazil na wazari Belgičana Elka van der Geesta. Ve světovém žebříčku se posunul na devátou 
příčku a definitivně si tak zajistil účast na OH v Londýně.

Kanoistika
Na ME ve slalomu juniorů a kategorie do 23 let v bosenské Banja Luce vylovili naši reprezentanti 4 
individuální medaile. Na loňské medailové úspěchy navázali v juniorských kategoriích kajakář Jiří 
Prskavec i kajakářka Pavlína Zástěrová, kteří svorně získali stříbro. Bronzovou medaili si vezou deblíři 
Radek Pospíchal a Marek Cepek. Individuální medaili v kategorii do 23 let získali pouze  deblkanoisté 
Ondřej Karlovský a Jakub Jáně, když obsadili druhé místo. Všechny závody hlídek v kategorii do 23 let 
(K1 ženy, K1, C1 a C2 muži) se staly kořistí našich reprezentantů.
Tomáš Ježek a Petr Jambor získali na ME v maratonu ve francouzském St. Jean-de-Losne jedinou čes-
kou medaili, když v závodu deblkajaků dojeli na třetím místě.
Na MSJ ve sjezdu konaném v Opavě posbírala naše výprava celkem patnáct cenných kovů.  
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K naprosté spokojenosti snad chyběla jen zlatá tečka v podobě světového titulu. Šampionát pro naše 
barvy tak skončil jednoznačným úspěchem a to nejen po sportovní ale i organizátorské stránce.
Na MSJ v rychlostní kanoistice získali kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa celkem čtyři me-
daile. Dostál vybojoval titul na kilometru a skončil druhý na 500 m, Fuksa se stal juniorským mistrem 
světa na trati 500 metrů a přidal bronz na olympijské dvoustovce.
Kajakář Vavřinec Hradilek vyhrál finálový závod SP ve vodním slalomu v pražské Troji. Deblkanoisté
Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm obsadili druhé místo, které jim navíc pomohlo na celkové třetí mís-
to v konečném hodnocení SP. Kanoista Stanislav Ježek sice skončil na domácí trati těsně pod stupni 
vítězů, i čtvrté místo mu ale stačilo k celkovému triumfu v seriálu. V neolympijské disciplíně kanoistek 
byla Kateřina Hošková druhá.
Na MS v rychlostní kanoistice v maďarském Szegedu získal jedinou medaili kanoista Lukáš Koranda, 
který se stal vicemistrem světa v závodě na vytrvalecké trati 5000 metrů. Česká výprava však vybojo-
vala zásluhou čtyřkajaku Davídek, Souček, Trefil, Štěrba a deblkanoe Radoň, Dvořák šest účastnických
míst pro OH v Londýně.

Kolečkové brusle
Čeští inline hokejisté se stali v italském Roccarasu podruhé v historii mistry světa organizace FIRS, 
když ve finálovém utkání porazili domácí tým těsně 3:2.

Lyžování
Travní lyžař Jan Němec zvítězil ve slalomu i obřím slalomu SP v Předkláštěří u Brna a potvrdil svoje 
vedení v hodnocení seriálu. V obřím slalomu skončila Zuzana Gardavská druhá.
Čeští reprezentanti se stali nejúspěšnější výpravou na mistrovství světa v travním lyžování ve švý-
carském Atzmännigu/Goldingenu. V soutěžích juniorů a dospělých získali celkem tři zlaté, osm stří-
brných a šest bronzových medailí. Jan Němec obhájil titul v super-G, ve kterém jen těsně porazil 
Jana Gardavského, a přidal stříbro v obřím slalomu. Mezi ženami vybojovala dvě stříbrné medaile za 
slalom a obří slalom Zuzana Gardavská.

Motorismus
Martin Michek se stal prvním českým medailistou v seriálu motokrosového MS po 35 letech. Na fran-
couzské trati v Lacapelle Marival uhájil konečnou třetí pozici v hodnocení třídy MX3.

Orientační sporty
Orientační běžkyně Dana Brožková získala na MS ve francouzském St. Francois stříbrnou medaili v 
závodě na klasické trati. Další stříbro přidala Dana Brožková spolu s Martinou Zvěřinovou a Evou Ju-
řeníkovou v závodě štafet.

Pozemní hokej
Tým našich mužů dokázal vyhrát ME skupiny B, čímž si zajistil postup do elitní divize ME a vybojoval 
také postup na olympijskou kvalifikaci, jejíž vítěz se bude moci těšit z účasti na OH v Londýně.

Střelba
David Kostelecký vybojoval na ME ve sportovní střelbě v Bělehradu stříbrnou medaili v trapu. Druž-
stvo ve složení David Kostelecký, Jiří Gach a Jiří Lipták vybojovalo titul mistrů Evropy. Jakub Tomeček 
v disciplíně skeet, na svém prvním seniorském šampionátu, vybojoval  individuální bronzovou me-
daili a tím také účastnické místo pro OH v Londýně.

Tenis
Květa Peschkeová vyhrála se svou slovinskou partnerkou Katarinou Srebotnikovou třetí turnaj ve 
čtyřhře za sebou tentokrát v kalifornském Carlsbadu.
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 Radek Štěpánek se po dvou a půl letech dočkal turnajového titulu. Český daviscupový reprezentant 
získal vavřín na turnaji ATP ve Washingtonu.

Triatlon
Lucie Zelenková skončila druhá na ME v dlouhém triatlonu, které se konalo v rámci Ironmanu ve 
Frankfurtu nad Mohanem.
Na MS v kvadriatlonu v Sedlčanech získali oba tituly čeští reprezentanti. Miroslav Podborský získal už 
svůj dvanáctý titul, mezi ženami zvítězila Hana Švarcová.
Filip Ospalý obsadil na ME na středních tratích druhé místo. Úspěch českých reprezentantů v němec-
kém Wiesbadenu ještě podtrhl třetí příčkou Martin Krňávek.

Univerziáda
Úspěchy českých sportovců na letní univerziádě v čínském Shenzhenu:
 cyklistika – MTB XC: Jiří Hudeček – bronz
 stolní tenis – čtyřhra: Iveta Vacenovská, Dana Hadačová: bronz
 golf – Kateřina Růžičková – stříbro
 atletika – sedmiboj: Kateřina Cachová – bronz
 střelba – družstvo malorážka na 3x20 ran: Adéla Sýkorová, Klára Bartošová 
 a Zuzana Šostková – bronz
 střelba – družstvo skeet: Jakub Novota, Daniel Herberger a Petr Málek – zlato
 střelba – malorážka na 3x20 ran: Adéla Sýkorová – zlato

Veslování
Čeští veslaři získali na MS do 23 let v Amsterodamu dvě stří-
brné medaile, které vybojovaly párová čtyřka Jan Andrle, Petr 
Ouředníček, Martin Basl, Petr Buzrla a osmiveslice ve složení 
Matyáš Klang, Jakub Koloc, Petr Melichar, Jakub Podrazil, Jan 
Pilc, David Szabó, Kornel Altman, Jiří Srna s kormidelníkem 
Martinem Šumou.
Dvojskif Martin Slavík, Adam Štěrbák získal bronz na MSJ v an-
glickém Etonu.
Na MS konaném na slovinském jezeře Bled získala Miroslava 
Knapková svůj první titul mistrině světa v kariéře. Skifař Ondřej 
Synek sice neobhájil loňské vítězství, vybojoval však stříbrnou 
medaili.

Vodní lyžování
Družstvo ve složení Adam Sedlmajer, Martin Kolman, Daniel 
Odvárko, Petra Povolná obsadilo na ME v norském Skarnesu třetí 
místo a získalo tak historicky první medaili v soutěžích družstev  
pro ČR.

Volejbal
V polském Niechorze se uskutečnil druhý ze tří turnajů ME v plážovém volejbale, na němž Kristýna 
Kolocová a Markéta Sluková vybojovaly druhé místo.
Přemysl Kubala a Petr Beneš na turnaji Světového okruhu v plážovém volejbale v nizozemském Haa-
gu skončili čtvrtí.
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Kalendář sportovních akcí - září 

 28.8. -  4.9.2011 MS ve veslování  Bled/SLO

 31.8. -  4.9.2011  MSJ plážový volejbal  Halifax/CAN

  2.9.2011 MČR v OB ve sprintu Boskovice

 2. -  4.9.2011 MEJ - vodní lyžování - vleky Lublin/POL

  3.9.2011 SP - kolová Svitávka

 3. -  4.9.2011 MČR - maratón- kanoistika Týn nad Vltavou

  8.9.2011 Weltklasse - diamantová liga (atletika) Zürich/SUI

 9. -11.9.2011 ME vodní lyžování - vleky Antalia/TUR

  10.9.2011 77. MČR dospělých v terčové lukostřelbě Praha - Strahov

 10. -18.9.2011 ME ve volejbale mužů CZE/AUS

 11. -17.9.2011 MS juniorek ve vodním pólu Trieste/ITA

  12.9.2011 Davis Cup SF - tenis 

 15. -18.9.2011 KOLIBRIS CUP 2011 (mezinárodní turnaj curlingu) Praha

  16.9.2011 MČR v jachtingu -Fd-6mr,Vau-6mr Nové Mlýny

 16. -18.9.2011 MČR jezdectví - spřežení Bolehošť-Lipiny

 16. -18.9.2011 MČR  jezdectví - všestrannost Loštice

  17.9.2011 20. MČR dorostu v terčové lukostřelbě Chrást

 17. -18.9.2011  MEJ - judu Lommel/BEL

 17. -18.9.2011  MČR v OB na klasické trati Bečov nad Teplou

 17. -18.9.2011 MČR dorost slalom-kanoistika Č.Vrbné/Vltava

  18.9.2011 MČR v jachting - Velká cena YFA-Nj-6mr,Nj-5ip Chorvatsko

 19. -18.9.2011 ME veslování Plovdiv/BUL

 20. -27.9.2011 MS v Muay Thai Tashkent /UZB

 21. -22.9.2011 Final Four - baseball Brno

  23.9.2011 MČR v jachtingu -Lar-6mr,Q-6mr Nové Mlýny

  24.9.2011 20. MČR v terénní lukostřelbě Praha

  24.9.2011 MS v duatlon Gijon/ESP

  24.9.2011 MČR v duatlon Žamberk

 24. -25.9.2011 MČR družstev ve veslování - družstva Račice

 24. -25.9.2011 MČR jezdectví - voltiž Albertovec

  30.9.2011 MČR v jachtingu-Evr-6mr,Fin-6mr,L47-6mr,Las-6mr Nové Mlýny
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