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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 14. 9. 2012 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Fotbalová asociace České republiky;  Česká 

gymnastická federace;  Českomoravský svaz hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz 
jachtingu; Česká jezdecká federace; Český svaz jógy;  Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových 
bruslí;  Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ;  Česká kuželkářská a bowlingová 
federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český svaz ledního hokeje;  Svaz lyžařů České republiky, o.s.;   
Český svaz moderní gymnastiky;   Svaz národní házené;  Český svaz orientačních sportů; Česká asociace 
pétanque klubů; Česká rugbyová unie; Česká softballová asociace; Česká asociace squashe, 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 vodního lyžování;    
Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů:  Český atletický svaz, o.s.;  Česká baseballová asociace; Česká golfová federace;  

Český svaz juda, o.s.; Český lukostřelecký svaz; Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Česká Muay -Thai 
asociace, o.s.;  Český nohejbalový svaz, o.s.;   Český svaz plaveckých sportů;   Asociace rádiového 
orientačního běhu ČR ; Český volejbalový svaz;     

 
Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů:  Český svaz akrobatického Rock and Rollu;   Český badmintonový svaz;  Česká 

basketbalová federace, o.s.; Českomoravský billiardový svaz; Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká 
unie bojových umění; Česká boxerská asociace; Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky; Česká 
asociace extrémních sportů; Česká florbalová unie, o.s.; Český svaz házené; Český korfbalový svaz; 
Český svaz kuší;      Český svaz metané; Český minigolfový svaz; Český svaz pozemního hokeje; Česká 
asociace sportu psích spřežení;  Český svaz rekreačního sportu;  Český svaz rychlobruslení; 
Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz silového trojboje, o.s.; Český svaz skibobistů; 
Český šermířský svaz;  Český tenisový svaz, o.s.;    Český svaz vodního motorismu;  Český svaz 
vodního póla;  Český svaz vzpírání;    

(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV) 
 
Porada byla zahájena v 9:00 za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV Mgr. Jana Boháče a pracovníka 
managementu sportu ČSTV Mgr. Davida Kováře. 
Účastníci byli seznámeni s programem jednání a byla omluvena nepřítomnost předsedy ČSTV, 
místopředsedů ČSTV i ředitele ekonomických agend ČSTV. 
 
Program : 

1. Informace z mimo řádné sch ůze VV ČSTV konané dne 29. 8. 2012 
2. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 11. 9. 2012 
3. Sportovní kaleidoskop aneb jak vybrat ten správn ý . . . 
4. Různé 

 
1) Informace z mimo řádné sch ůze VV ČSTV konané dne 29. 8. 2012 

Informace podal generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč 

√ Pronájmy podniků horských středisek 

Po dlouhodobém procesu příprav a jednání se zájemci o pronájem horských areálů ve Špindlerově 
Mlýně a v Peci pod Sněžkou, přijali členové VV ČSTV jednomyslně usnesení, kterým schválili 
smlouvu, jež má být uzavřena mezi společností Ski Pec, a.s. a Mega Plus, s.r.o. Předmětem smlouvy 
je nájem podniku společnosti Ski Pec na dobu 20 let za nájemné 15 mil. Kč bez DPH ročně včetně 
investic v objemu minimálně 350 mil. Kč po dobu nájmu. Následně výbor schválil, také jednomyslně, 
smlouvu která má být uzavřena mezi společností Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., a společností, která 
je společným podnikem společností Tatry Mountain Resorts, a.s., a Snowhill, a.s. Předmětem 
smlouvy je nájem podniku společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., na dobu 20 let za nájemné 
43,8 mil. Kč bez DPH ročně, včetně investic v objemu minimálně 800 mil. Kč po dobu nájmu. 

 
2) Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 11. 9. 2012 

Informace podal generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč 

√ Informace z jednání se státní správou 
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- Na základě jednání vedených s MZ ČR vzniká prostor pro budoucí podporu sportu, jako preventivního 
prostředku vzniku civilizačních chorob a obezity. Perspektivou je spolupráce sportovních klubů a škol 
se státní podporou. 

- Při jednáních o státní podpoře sportu na rok 2013 bylo ze strany MF ČR zpochybněno přiřazení 
800 mil. Kč do kapitoly MŠMT pro sport. 

- Podle informací, které získáváme od některých měst a obcí, odvody do jejich rozpočtů z hazardu 
zatím neodpovídají odhadům, které vydalo MF ČR na začátku tohoto roku a proto je obtížné vést se 
zastupiteli jednání o podpoře sportovního prostředí. Obcím navíc vypadávají příjmy z jiných výběrů 
daní, které tak kompenzují z příjmů z loterií. 

√ Informace z komisí VV ČSTV 
- Komise pro změnu sídla ČSTV pracuje i v průběhu prázdnin. K mírnému posunu došlo i při jednáních 

s magistrátem hlavního města Prahy, ale v tuto chvíli je aktuálnější nabídka Fotbalové asociace ČR a 
Českého atletického svazu na odkoupení a převod (z důvodu státních dotací) strahovských sportovišť. 
Oba svazy mají dostatek financí na provoz a modernizaci sportovišť. Celý poměrně složitý proces by 
musel být zakončen rozhodnutím VH ČSTV. 

- Komise pro strategii péče o SK/TJ se zabývala zejména problematikou administrace dotací. Servisní 
centra sportu zajistila průběhu roku 2012 podpis téměř 330 smluv na poskytnutí neinvestiční dotace 
MŠTM z programu č. IV. Celkem bylo jejich prostřednictvím podáno téměř 1 000 žádostí na rok 2013 
v celkovém objemu přesahujícím 260 milionů Kč. Sportovní svazy mohou využít služeb SCS pro 
distribuci dotací v příštím roce, sběr žádostí již v podstatě proběhl. 

- Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí se zabývala návrhem státního rozpočtu na rok 2013 
na podporu sportu, novelou stanov ČSTV a novelou loterního zákona. Společnou snahou ČSTV a 
provozovatelů číselných loterií a kurzových sázek je určení 5 % odvodu z těchto her přímo do 
rozpočtu střešní sportovní organizace, pravděpodobně ČOV. Návrh má podporu MF ČR. 

- Komise pro rozvoj SC Nymburk navrhla VV ČSTV uvolnit v roce 2013 prostředky na zpracování 
projektu umožňujícího následné čerpání větších investic (stát, EU, město, kraj). 

- Legislativní rada se zabývala návrhem novely Stanov ČSTV, který mohou sdružené subjekty 
připomínkovat do 15. října 2012. Navrženy jsou mimo jiné změny: přiblížení se Českému 
olympijskému výboru, úpravu možnosti řízení a kontroly výkonných složek, sjednocení terminologie a 
změny formálního charakteru. Samostatnou kapitolou je změna názvu organizace, o kterém je ještě 
třeba jednat. Konečnou podobu návrhu stanov pro jednání VH ČSTV schválí VV ČSTV na své schůzi 
6. listopadu. 

√ 27. VH ČSTV 
Byla svolána usnesením VV ČSTV na sobotu 1. prosince tradičně do SC Nymburk jako jednodenní 
jednání. Pozvánka s programem bude rozeslána po schůzi VV ČSTV, která proběhne dne 9. října. 
Předpokládají se tři hlavní bloky jednání. Předseda ČSTV bude informovat o probíhající transformaci 
sportovního prostředí, na programu bude novela Stanov ČSTV a budou-li připraveny všechny 
náležitosti bude se jednat o prodeji/převodu sportovišť na Strahově. 

√ Ekonomické záležitosti 
Rozbor výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 2012 ukázal zlepšení o cca 9,5 mil. Kč, zejména díky 
výsledkům PS Podolí a LA Zadov. Horších výsledků dosahuje SC Nymburk, což vedlo ke změnám 
v managementu. Rozpočet je naplňován. 
Došlo ke schválení smluv s Českou televizí, kterými je řešeno narovnání soudních sporů a zároveň 
pronájem pozemků v Podolí na další 2 roky. 
Po vyhodnocení výběrového řízení byl schválen nájemce hotelu Olympia Zadov. 
Došlo mimosoudním narovnání sporů z minulého období. 

√ Další 
Byly schváleny principy výběrových řízení na pozice manažerů SCS v krajích. 
ČSTV hledá partnera pro zajištění prostředků pro sport ze zdrojů EU, který by byl ochoten přistoupit 
na platbu až ze skutečně získaných prostředků. 
 
  
Diskuse:  
Eichler (kanoistika): Položil dotaz na problematiku členské základny a plánu na její zpracovávání 
v budoucnu. Odpověděl Boháč: Předseda ČSTV vydá pokyny ke zpracování statistiky členské 
základny, ale nedostatečné finanční a tím také personální zabezpečení některých okresů mohou 
proces sběru dat ovlivnit. MŠMT každopádně bude vyžadovat, aby svazy vedly vlastní databáze. 



 - 3 - 

MŠMT chystá vytvoření registru členů sportovních organizací propojeného na ostatní centrální 
registry. 
Eichler: Upozornil na poddimenzovaný stav personálního zajištění účtárny na Strahově, zejména 
v obdobích dovolených či případné nemoci. 
Hobza (americký fotbal): Položil dotaz zda by se svazy neměly registrovat u úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Odpověděl Boháč: V této věci je nutné se obrátit na Mgr. Petrusovou z právního 
oddělení. 
Hobza: Lze ještě a v jakém časovém horizontu očekávat další část prostředků pro svazy, které nebyly 
přímo podpořeny z MŠMT? Odpověděl Boháč: Bylo požádáno o navýšení u MŠMT a ještě se čeká 
přispějí-li dva svazy členskými příspěvky dle rozhodnutí valné hromady. 
Hobza: Zástupci neolympijských sportovních svazů by uvítali detailnější informace k plánu 
restrukturalizace sportovního prostředí, jak bylo v červnu slibováno. Zatím stále čekáme. Odpověděl 
Boháč: Restrukturalizace probíhá pod taktovkou ČOV. Jasněji bude po volebním plénu. Existence 
ČSTV je stále opodstatněná. 
 
                                            
Příští porada se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 9:00 hod  v aule budovy ČSTV na Strahově. 


