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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 18. 1. 2013 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu;  Český atletický svaz, o.s.; Český 

badmintonový svaz; Česká baseballová asociace; Česká boxerská asociace; Fotbalová asociace České 
republiky; Česká golfová federace; Česká gymnastická federace; Český svaz házené;  Český horolezecký 
svaz, o.s.; Český svaz jachtingu; Česká jezdecká federace; Český svaz jógy; Český svaz juda, o.s.; Český 
svaz kanoistů;   Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Česká asociace cheerleaders; 
Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.;  Český lukostřelecký svaz; Svaz 
lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz moderní gymnastiky; Svaz národní házené;  Český svaz 
orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; Asociace rádiového orientačního běhu ČR ;  Česká 
rugbyová unie; Český svaz silového trojboje, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.;  
Český svaz Taekwon-Do ITF;  Česká triatlonová asociace; Česká asociace univerzitního sportu; Český 
veslařský svaz;  Český svaz vzpírání; Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Česká asociace extrémních sportů;      

Českomoravský svaz hokejbalu; Česká unie kolečkových bruslí; Český svaz metané; Česká Muay -Thai 
asociace, o.s.;  Český nohejbalový svaz, o.s.; Česká softballová asociace; Český svaz vodního lyžování; 
Český svaz vodního póla;      

Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů: Česká basketbalová federace, o.s.; Českomoravský billiardový svaz; Český svaz 

bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění;  Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky;  Česká 
florbalová unie, o.s.; Český korfbalový svaz; Český svaz kuší; Český svaz ledního hokeje;    Český 
minigolfový svaz; Český svaz moderního pětiboje, o.s.;Český svaz plaveckých sportů; Český svaz 
pozemního hokeje; Česká asociace sportu psích spřežení; Český svaz rekreačního sportu;  Český svaz 
rychlobruslení; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz skibobistů; Česká asociace 
squashe, o.s.; Český šermířský svaz;  Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz vodního motorismu;  Český 
volejbalový svaz;     

(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV) 
 
Porada byla zahájena v 9:00 za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV, Mgr. Jana Boháče, generálního 
ředitele ekonomických agend ČSTV, Ing. Pavla Bendy, a pracovníka managementu sportu ČSTV, Mgr. 
Davida Opatrného. 
Účastníci byli seznámeni s programem jednání. 
 
Program : 

1. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 15. 1. 2013 
2. Různé 
 

 
1)  Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 15. 1. 2013 

Informace podal generální sekretář ČSTV J.Boháč 

√ Projekt SCS 2013 
VV ČSTV byl předložen materiál, jehož cílem je realizace výběrového řízení pro obsazení pozic 
manažerů krajských servisních center sportu (SCS). Poté co se v roce 2012 podařilo ustanovit 
strukturu SCS v celé republice, je v roce 2013 hlavním cílem kvalitní personální obsazení těchto 
center. Místopředseda ČSTV a zmocněnec ČOV pro regiony Marek Hájek spolu s členem VV ČSTV  
Vítězslavem Holubem představili postup, který bude v roce 2013 uplatňován v servisních centrech 
sportu i interní výběrové řízení na pozice krajských manažerů. Výbor schválil harmonogram 
výběrových řízení a  jmenoval výběrovou komisi, což umožní nástup vybraných manažerů nejpozději 
k prvnímu dubnu letošního roku.  

√ Zasedání legislativní rady ČSTV a ČOV  
Jednání VV ČSTV byl přítomen Jiří Kejval předseda ČOV a předseda komise pro restrukturalizaci 
sportovního  prostředí. Ten VV ČSTV informoval o jednáních ČOV k jeho nové struktuře, která by 
měla být zakotvena v novelizovaných stanovách ČOV. Výsledkem změn by měl být stav, kdy Český 
olympijský výbor bude moci lépe reprezentovat a hájit zájmy regionálního sportu a ČSTV ,jako 
největší sportovní organizace, bude moci prosazovat zájmy svých členů v rámci ČOV. Právě s 
ohledem na tyto změny bude připravovat novelu svých stanov i ČSTV. Je možné, že o jejich 
schválení bude jednat již 28. VH ČSTV. Na přípravě novely stanov pracují Legislativní rady obou 
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organizací. Zasedání VV ČOV dne 31. ledna bude jednat o návrhu stanov a jeho možném předložení 
na plénu ČOV. Proces úpravy stanov ČOV je složitější vzhledem k tomu, že provedené změny musí 
být v souladu s předpisy Mezinárodního olympijského výboru. 

√ Financování sportu ze státního rozpočtu 2013 
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval informoval o jednáních s MŠMT k účelu užití  
státní dotace pro sport v roce 2013. Dosud není jasné určení 300 mil. Kč, prosazených poslancem 
Josefem Dobešem do návrhu zákona o státním rozpočtu na financování SK a TJ, neboť zatím mají 
jen investiční charakter. Statutárních zástupci ČSTV M. Jansta a M. Pelta intenzivně jednají o změně 
těchto zdrojů také na neinvestiční. 

√ Reakce ČOV na návrh ČSTV o pronájmu SC Nymburk 
Jiří Kejval potvrdil zájem ČOV dlouhodobě pronajmout od ČSTV Sportovní centrum Nymburk a zahájit 
jeho revitalizaci, na jejíž přípravě intenzivně pracuje komise VV ČSTV vedená Liborem Varhaníkem. 

√ Komise pro přípravu změny sídla ČSTV 
Miroslav Pelta, předseda komise VV ČSTV pro přípravu změny sídla, informoval o pokroku v jednání 
s hlavním městem Prahou ke směně majetku na Strahově a o přípravě smlouvy o převodu majetku 
mezi ČSTV, fotbalovou asociací a atletickým svazem, kterou by měl VV ČSTV schvalovat v únoru.   

√ Svolání 28.VH ČSTV 

Výbor rozhodl také o svolání 28. valné hromady ČSTV, pro jejíž konání stanovil datum 27. 4. 2013.  

√ Mediální komise VV ČSTV 

Mediální komisi bylo uloženo, aby vypracovala a předložila plán mediální komunikace ČSTV, včetně  
koordinace této činnosti s ČOV. 

 

Ekonomické informace podal generální ředitel ekonomických agend ČSTV P. Benda 

√ Komise pro strategii horských středisek 
Výkonný výbor projednal a schválil dodatek smlouvy ČSTV s Melida, a.s., o pronájmu skiareálu ve 
Špindlerově Mlýně a mandát pro zástupce ČSTV na valnou hromadu společnosti Skiareál Špindlerův 
Mlýn, a.s. Dodatek smlouvy řeší především účetní a daňové záležitosti, vzniklé opožděným podpisem 
smlouvy a převzetím podniku nájemcem. Na valné hromadě společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn 
bude ČSTV zastupovat předseda Miroslav Jansta a na programu bude vedle výročních zpráv i změna 
stanov. Návrh stanov přinese snížení počtu členů orgánů společnosti na tři osoby, což přinese další 
úspory nákladů. Návrh počítá s tím, že nově zvolení členové představenstva a dozorčí rady 
společnosti budou pracovat bez nároku na odměnu. 

√ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem 
Schválena byla také úplná zadávací dokumentace pro výběrové řízení na prodej nevyužívaného 
Sportovního centra v Brandýse nad Labem. Informace o výběrovém řízení bude zveřejněna na webu 
ČSTV a také na portálu  Reality i-dnes. Nabídky lze podávat do 8.3.2013. 

√ Návrh osnovy Zprávy o hospodaření a o majetku ČSTV za rok 2012 
VV ČSTV projednal a schválil osnovu podle které bude vytvořena hospodářská zpráva pro delegáty  
dubnové VH ČSTV. 
 

2)  Různé 

√ Úrazové pojištění členů ČSTV 
Smlouva je podepsaná mezi ČOV a Pojišťovnou VZP a.s. (podepsáno 28.12.). V současné době jsou 
již dojednány technické detaily způsobu hlášení pojistné události. Informace o formě hlášení 
pojistných událostí pojišťovně, znění pojistné smlouvy a pojistné podmínky lze nalézt na internetových 
stránkách ČSTV. 

√ OSA a INTERGRAM, a Pojištění odpovědnosti trenérů 
Smlouvy se sdruženími OSA i INTERGRAM projednal a bude podepisovat ČOV, i zde jsou stejné 
parametry smluv jako v roce 2012 a jsou platné pro všechny subjekty ČSTV. Účinnost smluv bude od  
1. ledna 2013. Pojišt ění zodpov ědnosti trenér ů - smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů 
již byla Českým olympijským výborem s pojišťovnou Kooperativa podepsána. Smlouva zůstává 
obsahově beze změn, vztahuje se všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů 
ČSTV, splňující smlouvou definované. O detailech smlouvy budou informovat internetové stránky 
ČSTV.  
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√ Členská základna 
J.Boháč připomněl, že jako každý rok probíhá nyní první kolo sběru dat ke statistickému šetření stavu 
členské základny v ČSTV za rok 2012 dle Směrnice ČSTV č. 2/1997, ze dne 19.11.1997 a v souladu 
s Pokynem předsedy ČSTV č. 6/2012 ze dne 9.10.2012. Všechny sdružené subjekty byly požádány o 
potřebnou součinnost při evidenci členské základny ČSTV a odevzdání podkladů do 12.2.2013 

√  Sběr podkladů pro Ročenku ČSTV 2012 
Svazy byly upozorněny na požadavek včasného odevzdání podkladů pro ročenku ČSTV 2012 do  
7. 2. 2013 D. Opatrnému (opatrny@cstv.cz).  

√  Administrace státních dotací prostřednictvím  ČSTV 
J.Boháč poděkoval svazům (fotbal, jezdectví, orient.běh a další), které v roce 2012 využily služeb 
ČSTV k distribuci a administraci státních dotací určených do jejich klubů, a vyzval je, aby informovaly 
ČSTV o svých zkušenostech a sdělily případné připomínky. Současně vyzval další svazy, pokud mají 
zájem obdobnou službu v roce 2013, aby svůj zájem avizovaly tak, aby mohly být v předstihu 
vytvořeny podmínky pro zajištění kvalitních služeb i v r. 2013. 

 
 

Diskuse:  
 
p. Žižka (Český svaz jógy): Vzhledem k tomu, že sportovní svazy v tzv. „Top 80“ obdržely již 
předběžné rozhodnutí k dotacím MŠMT na rok 2013, se chceme zeptat, zda rozdělování dotací pro 
tzv. „ostatní sportovní svazy“ proběhne jako v roce 2012.  
Odpověděl p.Boháč: V současnosti nemáme oficiální informaci, jakým způsobem MŠMT rozdělí 
dotace Programu V „Organizace sportu“. ČSTV požádal v tomto programu o dotaci pro pokrytí, MŠMT 
přímo nefinancovaných svazů, a to ve výši 10 mil. Kč. Rozhodnutí MŠMT dosud není známo. 
p. Žižka (Český svaz jógy): Vztahuje se smlouva s OSA a INTERGRAM i na subjekty sdružené pouze 
ve svazu? 
Odpověděl p.Boháč: Smlouva se vztahuje i na subjekty sdružené pouze ve svazu (nesdružené po linii 
OS ČSTV). Národní svaz ale musí v případě potřeby potvrdit OSA nebo INTERGRAMU jejich 
členství. P.Boháč současně zdůraznil, že je třeba důsledně rozlišovat komerční aktivity, na které se 
smlouvy nevztahují, a spolkovou činnost v rámci SK nebo TJ. Detaily smluv budou dostupné po jejich 
podpisu na stránkách ČOV a ČSTV. 
 
 
                                            

Příští porada se uskuteční v pátek 15. února  2013 od 9:00 hod  v aule budovy ČSTV na Strahově. 


