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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 12. 10. 2012 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů:  Český badmintonový svaz; Česká baseballová asociace; Česká basketbalová federace, 

o.s.; Česká boxerská asociace; Fotbalová asociace České republiky;  Český svaz házené; Českomoravský 
svaz hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jachtingu; Český svaz juda, o.s.; Český svaz 
kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí;  Český krasobruslařský svaz; Česká kuželkářská a bowlingová 
federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz metané; Český 
minigolfový svaz; Český svaz moderní gymnastiky; Český svaz moderního pětiboje, o.s.;  Svaz národní 
házené; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz orientačních sportů; Asociace rádiového orientačního 
běhu ČR ;  Česká rugbyová unie;   Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká softballová asociace;  Česká 
asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.; Český svaz Taekwon-Do ITF; Česká triatlonová asociace; 
Česká asociace univerzitního sportu;  Český svaz vodního motorismu; Český svaz vodního lyžování;     
Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů:  Česká asociace amerického fotbalu; Český atletický svaz, o.s.; Česká asociace 

extrémních sportů;   Česká golfová federace;  Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Česká asociace 
squashe, o.s.; Český volejbalový svaz;     

 
Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů:  Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Českomoravský billiardový svaz; Český 

svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění;  Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky;  
Česká florbalová unie, o.s.;   Česká gymnastická federace; Česká jezdecká federace; Český svaz jógy;    
Český korfbalový svaz;  Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Český svaz kuší;   Český svaz ledního hokeje; 
Český lukostřelecký svaz; Česká asociace pétanque klubů; 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; Český šermířský svaz;  
Český tenisový svaz, o.s.;   Český veslařský svaz; Český svaz vodního póla;  Český svaz vzpírání; Svaz 
zápasu ČR;   

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

1. Aktuální informace místop ředsedy 
2. Informace z jednání VV ČSTV konané dne 9. 10. 2012 
3. Unicorn Universe 

Software as a servise 
4. Park Holiday Hotel  

Congress a Wellness Hotel 
5. Různé 

 
 
1)  Aktuální informace místop ředsedy ČSTV M. Hájka 

Informace podal generální sekretář ČSTV pan Boháč 

√ Mimořádná valná hromada společnosti SAZKA, a.s. 

Na mimořádné valné hromadě byly akcionáři odsouhlasené změny stanov společnosti, které povedou 
k možnosti vstupu akcionářů z mimosportovního  prostředí do vlastnických struktur společnosti.  

 
2) Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 9. 10. 2012 

Informace podal generální sekretář ČSTV pan Boháč 

√ Informace předsedů jednotlivých komisí 
Výbor schválil návrh Komise pro strategii horských středisek, která předložila novelu stanov Skiareálu 
Špindlerův Mlýn, a.s., a Ski Pec, a.s. Novela, jejíž přijetí se očekává na mimořádných valných 
hromadách společností 8.11.2012, mimo jiné snižuje počet zástupců ve statutárních orgánech na 
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minimum, smlouvy o výkonu funkce členů orgánů neobsahují nárok na odměnu, a mění se pravomoci 
představenstev společnosti. 

√ Novela Stanov ČSTV 
Sdružené subjekty obdržely Návrh novely Stanov ČSTV k připomínkám do 15. října 2012. Jejich 
připomínky projedná Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí 17.10. Dosud jsou navrženy 
tyto zásadní změny: přiblížení se Českému olympijskému výboru, úprava možnosti zřízení a kontroly 
výkonných složek, sjednocení terminologie + změny formálního charakteru. Samostatnou kapitolou je 
změna názvu organizace, o kterém je ještě třeba jednat, zejména na celostátních poradách 23. a 
24.10. Konečnou podobu návrhu stanov pro jednání VH ČSTV schválí VV ČSTV na své schůzi 6. 
listopadu. 

√ Výhled financování sportu v roce 2013 ze státního rozpočtu 

V současné době není v návrhu státního rozpočtu pro rok 2013 počítáno s částkou 800 mil. Kč od MF 
ČR do rozpočtu MŠMT, určeného na sport, původně poskytnutého sportu jako náhrada za prostředky 
odebrané novelou loterního zákona. Před sportovní prostředím stojí nelehký úkol, zasadit se 
v průběhu projednávání státního rozpočtu o navýšení dotací pro sport aspoň na úroveň roku 2012. 

√ Komise pro rozvoj Sportovního centra Nymburk  
Výkonný výbor vyslechl zprávu komise, která úspěšně jedná s městem Nymburk a vytváří postupnými 
kroky podmínky k očekávaným investicím. 

√ 27. VH ČSTV  
V sobotu 1. prosince se tradičně v SC Nymburk uskuteční jednodenní jednání 27. VH ČSTV. 
V programu jsou tři hlavní body: Informace předsedy ČSTV, Novelizace Stanov ČSTV a budou-li 
připraveny všechny náležitosti, bude se jednat o budoucnosti sportovišť na Strahově. 
Pan Boháč požádal přítomné o zajištění správného vyplnění mandátních lístků pro svazové delegáty 
VH ČSTV, které se budou distribuovat na poradách předsedů národních sportovních svazů ČSTV. 
 

 

Informace Generálního ředitel ekonomických agend pana Bendy 

√ Pronájem ubytovacích zařízení v Horních Mísečkách 
Soudně je řešeno vystěhování odborové organizace ČSTV z Novomísečné a Staromísečné chaty 
v Krkonoších, po ukončení nájemní smlouvy 31.12.2011. Výběr nového nájemce je z těchto důvodů 
pozastaven. Noví zájemci o pronájem nabízejí značně vyšší částky než ČSTV zajišťovala stará 
nájemní smlouva s OO ČSTV. 

√ Opuštěný majetek ČSTV 

Obec Suchdol nad Lužnicí požádala o odkup pozemků v jejím katastru. Prodej  se uskutečnil za 
odhadní cenu tj. 683 870,-Kč. ČSTV si smluvně vymínilo podmínku, že se pozemek bude nejméně 
20let využívat jako sportoviště. 

√ VOŠ ČSTV 
Škola se v posledních dvou letech pohybovala ve ztrátách a proto muselo být navýšeno její základní 
jmění o 300 tis. Kč. Nové vedení mělo za úkol tuto skutečnost zvrátit. Škola přijala do prvního ročníku 
nového školního roku rekordní počet nových studentů, usiluje o rozšíření akreditace o žádané obory, 
zmodernizovala své učební prostory, stabilizovala hospodaření a nabízí sportovním svazům možnosti 
vzdělávání trenérů a dalších specialistů. Výbor po diskusi schválil zprávu o činnosti Vyšší odborné 
školy ČSTV, jíž je zřizovatelem. 

√ Pokyny předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV v roce 2012 a pasportu 
tělovýchovných zařízení k 31.12.2012. 
Byl vydán pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny. Sběr dat bude probíhat 
jako obvykle na počátku roku 2013 a národní sportovní svazy jsou vyzvány ke kontrole a doplnění 
územní statistiky o svoje registrované členy.  
V podmínkách pro přidělení dotací MŠMT 2013 je nově zakotvena povinnost vedení elektronické 
databáze členské základny. MŠMT jako kontrolní databázi používá statistiku ČSTV a svazy jsou 
žádány o její důsledné doplnění. 
Pan Boháč vyjasnil nesrovnalosti ohledně zákonných povinností občanských sdružení, které 
shromažďují údaje o členské základně. Přesný postup je zveřejněm na webu ČSTV: 
http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/povinnostiobcanskychsdruzeniprizpracovaniosobnichudajujejichclenu.pdf 
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Diskuse:  
Pí Valentová (Český horolezecký svaz): Jak má svaz argumentovat svým členům, ohledně 
poskytování osobních dat ČSTV, když svaz je v současnosti poskytovatel osobních dat pro MŠMT .   
Odpověděl p. Boháč a p. Benda: Sběr osobních dat členů je věcí svazů a jejich stanov. ČSTV má 
oporu pro sběr dat ve Stanovách ČSTV. Používá data m.j. pro žádosti o státní dotace. MŠMT si od 
ČSTV data žádá pro kontrolu svazových údajů. Sběr dat po územní linii umožňuje využití statistik při 
žádostech o dotace na nižších úrovních. 
p. Eichler (Český svaz kanoistů): Apeloval na ČSTV, aby vznesl dotaz na MŠMT ohledně nutnosti 
uvádění výše příspěvků v jednotlivých TJ/SK do tabulek o členské základně. 
 

3)   Park Holiday Hotel   
Nabídku ubytování v Hotelu Park Holiday přednesl Jiří Pour. Kontakt s krátkou nabídkou v příloze 
zápisu. 
 

4)   Unicorn Universe 
Zajímavou nabídku služby softwarového řešení pro sdružené subjekty přednesl Ing. Ivo Milota. 
Nabídka je opět přílohou zápisu. 

 
 
                                            

Příští porada se uskuteční v pátek 9. listopadu 2012 od 9:00 hod  v aule budovy ČSTV na Strahově. 


