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l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUENÍ ÈSTV BØECLAV l
tomto èísle TP Zpravodaje pøedstavujeme Regionální sdruení ÈSTV Bøeclav, které sdruuje 14 487 èlenù v 96 tìlovýchovných jednotách a sportovních klubech. O èinnosti sdruení jsme hovoøili s øeditelkou Jaroslavou Schejbalovou.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ a SK
nejvìtí zájem?
Pro sdruené kluby a jednoty poskytujeme informace potøebné pro práci tìlovýchovných
a sportovních funkcionáøù. Stále nás navtìvují s nejrùznìjími problémy. Øeíme s nimi majetkové problémy, právní problémy, hledáme spoleènì zdroje k financování oprav jejich tìlovýchovných zaøízení, øeíme spolu konkrétní úèetní otázky, poskytujeme veobecné rady v oblasti úèetnictví a ekonomiky. Pomáháme s evidencí jejich majetku, s nevyøeenými majetkoprávními vztahy atd. Mohla bych zde vyjmenovat øadu dalích èinností, které øeíme. Je to velmi obdobné jako
na kadém regionálním sdruení ÈSTV.
n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
Velmi významnou èást pomoci vidím v investièní oblasti. Silnì chátrající sportovitì, atny èi
tìlocvièny postavené kdysi svépomocí èi v akcích ,Z potøebují renovaci a modernizaci. Myslím,
e kultivované a pøíjemné prostøedí více motivuje lidi k návtìvì sportovního areálu a k radosti ze
sportu.
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chceme, politika je nedílnou souèástí ivota celého svìta. Dotýká se veho kolem nás. Myslím,
e se nelze od ní izolovat a tím posouvat sport a na konec dlouhé øady zájmù spoleènosti. Pro
zaèátek to zkusme tøeba hned v podzimních volbách do krajských zastupitelstev. Myslím, e
v dnení dobì drog, poèítaèù a nedostatku pohybu, mùeme právì my svojí kadodenní starostí
o sport pøispìt ke zdraví a k pozitivnímu ivotu dìtí naich dìtí.
n Sport a tìlovýchova se neobejdou bez práce dobrovolných pracovníkù. Jaká je v tomto smìru situace, resp. jak se daøí øeit pøirozenou obmìnu funkcionáøù z vìkových
dùvodù v TJ a SK vaeho regionu?
To je na nìkterých místech problém, ale ve vìtinì klubù naeho regionu se snaí vychovávat
své následníky a kolektivy se omlazují. Vidím to také v místech, kde opravené a vylepené prostøedí motivuje mladí k zájmu nejen o sportování, ale i o funkcionáøskou èi trenérskou práci.
n Co povaujete za nejvìtí problém v èinnosti vaeho regionálního sdruení kromì
finanèních prostøedkù?
Nedostatek trenérù, funkcionáøù, øíká se obìtavcù! Ale øeknìme si to upøímnì a na rovinu.
Jak dlouho jetì potrvá doba, kdy budou na skladì obìtavci? A chcete nebo ne, odpovím vám,
e nejvíce chybí peníze na èinnost a provozování jednot a klubù!
Vladimír Civín

n Jakými cestami komunikujete a informujete sdruené TJ a SK?
Jsme v kontaktu telefonickém, samozøejmì èasto osobním. Pro hromadné pøedávání informací vydáváme Zpravodaj, který rozesíláme naim klubùm. Pro informace slouí webové stránky
regionu, klasickou potu ji znaènì nahradila pota e-mailová.
n Rozvoj sportu obecnì v regionech a krajích je snazí pøi dobré spolupráci s ostatními
sportovními sdrueními, státními orgány a orgány samosprávy obcí a mìst. Jak se
vám toto daøí?
Je pravidlem, e kde sedí v zastupitelstvu funkcionáøi tìlovýchovných jednot èi klubù, tam je
spolupráce s mìstem nebo obcí a také finanèní situace sportovního zajitìní viditelnì lepí. Musím vak konstatovat, e stále jsou jetì velké rezervy u nìkterých obcí v pøístupu ke sportu.
Pokud ta podpora vak funguje, obec se stává pøímým pomocníkem ve výchovì dìtí a mládee
a pomáhá tím ke zmírnìní problémù, které vznikají, kdy se dìti nudí. Snaíme se pomáhat
sdrueným jednotám vylepovat komunikaci èi vztahy s obcemi.
n Jaká je ve vaem regionu situace s výstavbou nových èi modernizací starích sportovi?
V posledních letech se nám daøí lépe. Nemalá èást okresu je pøebudována, opraveny jsou
tìlocvièny, atny i høitì, nìkde mají víceúèelové høitì nebo novou závlahu. Prostøedky jsou
poskytovány z dotací MMT a z vìtí míry z MF ÈR. Za aktivní pøínos do celého regionu chci i pøi
této pøíleitosti podìkovat zástupcùm ministerstev a hlavnì poslanci Parlamentu ÈR panu Ladislavu ustrovi, který se ji nìkolik let o svùj volební obvod výbornì stará. Chci ale podìkovat
i funkcionáøùm tìlovýchovných jednot a klubù za jejich pøièinìní a snahu vylepovat sportovní
podmínky. Nae zkuenosti se dle moností snaím uplatnit i v ostatních okresech jihomoravského regionu, pøípadnì kraje Zlínského èi Vysoèiny.
n Jaké máte ve vaem regionu zkuenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním
regionálním sdruením ÈSTV?
Doporuèení? Spí námìt k zamylení pro vechny, kteøí se sportem mají co do èinìní. Je nás
1,1 milionu dospìlých èlenù sdruených v ÈSTV. Proè si za kadý region neprosadíme svého
zástupce, který bude za nás sportovce ,kopat v poslanecké snìmovnì? A chceme nebo ne-
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Nejlepí sportovci roku 2007 v kategorii
dorostu, zleva: Haranská Barbora (moderní
gymnastika), Mysliveèková Lucie (krasobruslení), Schwarzer Antonín (stolní tenis),
Herman Alexander (atletika), Vévodová
Martina (atletika).
Na snímku vpravo pøedávají Pavel Mokrý,
pøedseda ÈMFS, a øeditelka RS ÈSTV
Jaroslava Schejbalová pohár vítìznému
fotbalovému týmu meziokresního turnaje
výbìrù OFS.
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l NA PROGRAM SPORTUJ S NÁMI
ROZDÌLENO LETOS 6,7 MILIONU KORUN l
a program Sportuj s námi obdrel ÈSTV pro letoní rok státní dotaci 6,7 mil. korun. Na
kvìtnové schùzi schválil VV ÈSTV rozdìlení této èástky regionálním sdruením ÈSTV,
pøièem její výe je násobkem podílu na jednoho èlena ÈSTV (4,37 Kè) a poètu èlenù
regionální sportovní organizace.
VV ÈSTV dále vzal na vìdomí informace o financování sdruených subjektù ÈSTV, projednal
podkladové materiály pro Valnou hromadu SAZKA, a.s., zprávu o delimitaci majetku ÈSTV a návrh
na øeení tzv. oputìného majetku a zabýval se realizaèními opatøeními VV ÈSTV k usnesení 20.
valné hromady ÈSTV (viz str. 13) a vyhodnocením diskuse 20. valné hromady ÈSTV.
-civ-

Ekonomické informace ÈSTV
l PROGRAM VIII  ÚDRBA A PROVOZ SPORTOVNÍCH
A TÌLOVÝCHOVNÝCH ZAØÍZENÍ l
(metodický návod)
edním z programù, které vyhlauje Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy Èeské republiky (MMT ÈR) je
program è. VIII  Údrba a provoz sportovních a tìlovýchovných zaøízení.
Vzhledem k tomu, e i kontrola Nejvyího
kontrolního úøadu na Èeském svazu tìlesné výchovy objevila urèité nesrovnalosti v základních
èláncích  tìlovýchovných jednotách a sportovních klubech  rozhodl Výkonný výbor ÈSTV,
aby byl zpracován tento metodický návod, který vysvìtlí nìkteré problémové otázky.
Na poèátku je tøeba øíci, e nìkteré èinnosti
mají rùzné souvislosti a rùzný reim, a to jak
v oblasti pouití a vyúètování státního pøíspìvku, tak i ve výkaznictví, které je pøedkládáno
TJ/SK prostøednictvím regionálních sdruení na
Èeský svaz tìlesné výchovy. Koneènì je tøeba
konstatovat, e i kdy hovoøíme o TJ/SK, máme
na mysli i sportovní svazy, pokud vyuívají dotaèní prostøedky tohoto programu.
Zásady MMT ÈR  text a vysvìtlení
Zásady MMT ÈR jsou kadoroènì schvalovány poradou vedení, popø. jiným orgánem mi-

nisterstva, jakoto vùdèí mylenka daného programu, a jsou uvádìny na internetových stránkách ministerstva (www.msmt.cz).
1. Cílem programu je, podle èl. II Zásad Programu VIII., podpora udrování a provozování sportovních a tìlovýchovných zaøízení.
Sportovním zaøízením se ve smyslu zákona
o sportu rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor slouící výhradnì nebo pøevánì pro provozování sportu.
2. Z Programu lze té ádat o podporu udrování technických prostøedkù, strojù a zaøízení slouících ke sportovní èinnosti nebo
o podporu udrování a provozování sportovních zaøízení slouících k pøípravì reprezentantù a sportovních talentù, nicménì u tìchto dvou dalích úèelù jde o individuální rozhodnutí MMT ÈR. U dotace, kterou dostává hromadnì ÈSTV a pak ji rozdìluje do
regionálních sdruení a svazù, se o tyto dalí úèely nejedná.
3. Program je smìøován výhradnì a pouze na
obèanská sdruení, která jsou zaloena
a registrována ve smyslu zákona è. 83/1990

Sb. Adresátem tedy nemùe být ádná jiná
právnická èi fyzická osoba.
4. Program je smìøován na majetek, který je
ve vlastnictví, výpùjèce èi dlouhodobém nájmu obèanského sdruení. Pojem vlastnictví neèiní v praxi ádných problémù. Jde
o majetek, který je evidován na Katastru nemovitostí, napø. majetek pøeel do vlastnictví TJ/SK pøísluným právním krokem
(smlouvou kupní, smlouvou smìnnou, rozhodnutím soudu èi státního orgánu). Pokud
jde o výpùjèku i nájem platí zásada, e musí
jít o dlouhodobý, nepøeruovaný vztah k pøísluné vìci, smluvnì zabezpeèený na dobu
minimálnì 10 let, myleno 10 let od poskytnutí dotace, tedy v aktuálním pøípadì do konce roku 2018.
Nemùe jít tedy o vztah napø. v pøípadì, e
TJ/SK sice dlouhodobì ví, e vìc bude mít
k dispozici, avak v mezidobí tuto vìc pouívá nìkdo jiný (napø. sice ve smlouvì je urèeno, e TJ/SK má tìlocviènu k dispozici
kadé úterý od 15 do 19 hodin, ale je zøejmé, e v jiný den ji má k dispozici nìkdo
jiný). Naopak dlouhodobá výpùjèka èi nájem
se vyznaèuje tím, e TJ/SK s ní mùe reálnì disponovat, i kdy s nìkterými omezeními, napø. pøedchozím souhlasem vlastníka.
Výpùjèka a vìtinou i nájem poèítá s tím, e
se TJ/SK výraznì podílí na nákladech provozu, údrbì, ale také na výnosech z pøípadného podnájmu.
5. Velmi frekventovanou otázkou je i problém,
zda na majetek, na kterém vázne zástavní
právo, mùe být poskytnuta pøísluná dotace. Odpovìï je následující. Pokud zástavní
právo je smìøováno na Èeský svaz tìlesné
výchovy, a to z dùvodu, e na majetek byla
poskytnuta státní dotace z investièního programu, není ádného dùvodu dotaci neposkytnout, protoe jde o zástavní právo, které ochraòuje majetek pøed neschválenou
dispozici. Take platí, e ÈSTV nebude nikdy zástavní právo uplatòovat, pokud nebude s majetkem nijak disponováno. V opaèném pøípadì, tedy kdy zástava je uplatnìna jinou osobou, platí, e nejde pouít prostøedky na údrbu, protoe se tím zástava
zhodnocuje a moný zástavní vìøitel by byl
poskytnutím dotace zvýhodnìn. Na druhé
stranì je moné pøíspìvek poskytnout na
úhradu energií, pokud samozøejmì TJ/SK
jetì s touto vìcí disponuje. Aktuální stav
nemovitosti ovìøíte na www.gov.cz nahlíení do KN. Souèasnì doporuèujeme, aby
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skuteènost, e na majetku není vázána ádná zástava, byla obsahem smlouvy mezi
pøísluným RS-OS ÈSTV a dotèenou TJ/SK.
6. Zásady také popisují zpùsob a èasový harmonogram podávání a vyøizování ádosti.
Není úèelem tohoto metodického materiálu
tuto vìc rozvádìt.
Rozhodnutí  vysvìtlení pojmù
Po rozhodnutí o pøíjemcích dotace je MMT
ÈR zpracováno Rozhodnutí, které pøesnì popisuje zpùsob financování, zpùsob pouití, zpùsob evidence a zpùsob vyúètování této dotace.
Platí tedy zásada, e Rozhodnutí upøesòuje,
popø. pøímo urèuje rozsah pouití Zásad programu, a to samozøejmì v uím slova smyslu, ne
byly stanoveny Zásady. Tento materiál je ji
zasílán z ÈSTV dalím pøíjemcùm dotace. Z toho
plyne jednoznaèné stanovisko, e teprve písemné rozhodnutí pøesnì stanoví úèel prostøedkù,
je tedy pro pouití závazné. Je tøeba si pøipomenout následující základní otázky :
Èas pouití a dokladovost pouití
1. Dotace se poskytují podle splátkového kalendáøe tak, aby mohly být vyuity do
31. 12. pøísluného roku. Za pouití se povauje uhrazení pøísluné èástky z bìného
úètu nebo v hotovosti, vdy prokazatelnì do
daného data, a to na základì daòového dokladu, jeho pøíjemcem je TJ/SK, která musí
být pøesnì v dokladu oznaèena. Za takové
doklady není moné povaovat doklady, které jsou smìrovány napø. na pøedsedu
TJ/SK, na èást TJ/SK (napø. oddíl fotbalu)
nebo dokonce na nìjakou jinou osobu.
2. Daòový doklad musí obsahovat vechny
náleitosti, které urèuje zákon o DPH ve
svém ustanovení § 28. Jistì je mono pouít i zjednoduený daòový doklad, popø. jiný
doklad, ze kterého je vak patrné, jaké plnìní bylo poskytnuto a za jakou cenu s tím,
e bude zøejmé, e cena byla zaplacena
(napø. kupní smlouva na døíví).
3. Dalí zásadní otázkou je, jak postupovat pøi
financování spotøeby energie, kdy na konci
roku není k dispozici daòový doklad, ale pouze záloha na spotøebu. Pøedevím je tøeba
sdìlit, e kadý distributor se sice chová jinak, nicménì je ochoten daòový doklad
zpracovat, a to buï na základì vlastního
odeètu nebo na základì odeètu spotøebitele. Tento princip je tøeba preferovat. Pokud
TJ/SK vede jednoduché úèetnictví, pak je
mono uznat i zálohový doklad, nebo za-
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placením takového dokladu vznikne TJ/SK
povinnost dát zaplacenou èástku do nákladù. V pøípadì podvojného úèetnictví (resp.
správnìji øeèeno úèetnictví) lze vyuít stavu, e jsou sice dodavatelem vystaveny tzv.
daòové doklady pro úèely DPH a souèasnì
vytvoøit dohadnou poloku. Musí vak platit,
e lze vyúètovat pouze tolik, kolik èiní záloha (zbytek je moné dopoèítat do vlastních
30 % stejnì jako v pøípadì, e dotace bude
krýt spotøebu napø. ledenzáøí).
4. Aby byl doklad prùkazný, je tøeba, aby doklad obsahoval popis dodávky èi sluby. Není
moné uznat napø. tyto texty:
 na základì Vaí ústní objednávky úètujeme èástku
 na základì dohody fakturujeme èástku
.
Naopak je nutné, aby text (smlouva nebo
pøílohy) obsahoval zásadní skuteènosti, zejména:
a) popis sluby, aby bylo vylouèeno, e jde
o investici, napø. za práce na údrbì plotu, nebo udrovací práce na fotbalovém
høiti apod.,
b) soupis prací (nejlépe rozpis poloek stavebního rozpoètu), aby bylo moné vyhodnotit rozsah prací a porovnat monou
cenu, tedy v podstatì urèení jednotlivých
prací, èi spotøeby materiálu,
c) uvést podle èeho byla stanovena cena,
napø. podle ocenìní stavebních prací,
speciální stavební ceníky apod.
Výe dotace  vlastní prostøedky
1. Dotace se poskytuje tak, aby náklady, které
pokryje dotace, byly maximálnì ve výi 70 %
celkových nákladù. Zbývajících 30 % musí
vloit adatel (TJ/SK). Pøísluný podíl se zjiuje u kadé akce zvlá. Objem min. 30 %
vlastních zdrojù platí nezpochybnitelnì pro
rok 2008, pokud by v tomto smìru dolo
k nìjaké zmìnì (viz usnesení 20. VH ÈSTV),
budeme vás bezprostøednì informovat.
2. Za vlastní prostøedky se povaují pøedevím
prostøedky, které jsou získány TJ/SK z vlastní
èinnosti (napø. èlenské pøíspìvky, trby ze
vstupného apod.). Je také mono pouít prostøedky z výtìku SAZKA a.s. (tzv. vlastní
prostøedky ÈSTV).
3. Za vlastní prostøedky není mono povaovat prostøedky z jiných státních dotací. Proto napø. nebude mono v roce 2008 takto
vyuít státní dotaci na rozvoj tìlovýchovy
a sportu, která je ÈSTV a tím sdrueným sub-

jektùm v roce 2008 poprvé poskytnuta. Takové výslovné omezení mùe obsahovat
i dotace z krajského úøadu èi obce, nicménì
platí, e pokud takové omezení není explicitnì vysloveno, lze tyto zdroje za vlastní
prostøedky povaovat.
Úèetnictví
1. Pøíjem i vydání je nutné sledovat oddìlenì
od jiných pøíjmù a výdajù. Obecnì platí, e
kadá dotace se sleduje oddìlenì, a proto
lze doporuèit vìtím TJ/SK vedení úèetnictví, kterému se podle døívìjího znìní zákona øíkalo podvojné zpracovávané na poèítaèi, tak aby bylo moné úkol splnit.
2. Na kadý doklad je nutné uvést, e jde
o doklad, který byl pouit v souvislosti se
státní dotací, a to tak, e bude èitelnì nadepsán èíslem Rozhodnutí.
3. Vyúètování se provádí na k tomu urèených
tiskopisech, které musí podepsat nejen zástupce statutárního orgánu, ale i zástupce
kontrolního orgánu. Vyúètování se provádí
na základì pokynù vyích sloek ÈSTV.
4. TJ/SK musí zpracovat výroèní zprávu, kde
se uvede poèet èlenù, rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Tyto dokumenty patøí k základní
vybavenosti TJ/SK za kadý rok, a proto jejich zpracování by nemìl být ádný problém.
Platí také, e tyto dokumenty mají trvalou
archivní hodnotu, a proto jejich archivace je
èasovì neomezená. Pøedkládací poøádek
této zprávy pak stanoví podmínky vyuití
dotace (v souèasné dobì se v pøípadì, e
dotace je poskytnuta prostøednictvím ÈSTV,
tyto podklady nikam nezasílají).
Veøejné zakázky
V pøípadì vyuití státní dotace je nutné u rozsáhlejích akcí postupovat podle ustanovení
zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách
(viz finanèní limity v zákonì uvedené, napø.
§ 12).

Úèelové urèení a podmínky pouití
Obecnì lze stanovit tyto podmínky:
1. Dotace nesmí být pouita zejména na poøízení investièního majetku, nesmí být také
pouita na modernizaci a rekonstrukce, pøíp.
investice v hodnotì vyí ne 40 tis. Kè.
Znovu pøipomínáme pøedcházející podmínku, a to pøesné vymezení jednotlivých prací
tak, aby nevznikla pochybnost, zda jde

o údrbu èi investici. V tomto je tøeba upozornit i na novelu zákona o dani z pøíjmu,
konkrétnì ustanovení § 33a, kde je moné
poádat finanèní úøad o závazné posouzení, zda jde o modernizaci èi rekonstrukci
nebo údrbu (tzv. editaèní povinnost). Je tøeba upozornit, e za tento úkon se platí poplatek ve výi 10.000,- Kè.
2. Pøesnì jsou stanoveny úèely, na které tuto
dotaci lze poskytnout, a to:
a) v rámci ÈSTV v zásadì pouze na provoz
a údrbu sportovního zaøízení, za co se
povauje objekt, pozemek, vodní plocha,
budova nebo jejich soubor, slouící výhradnì nebo pøevánì pro provozování
sportu. V tomto pøípadì rozhodnutí odkazuje na znìní zákona è. 115/2001 Sb.,
o sportu,
b) u individuální dotace obdrené mimo rámec ÈSTV pøímým rozhodnutím MMT
ÈR také na mzdy.
3. Dotace nemùe být pouita na vybavení
kanceláøským nábytkem a na poøizování
a opravu techniky, která nesouvisí s úèelem
programu (napø. poèítaè, mobil). Nesmí být
pouita také na zaplacení pojistného, daní
(napø. z nemovitosti), sluebních cest pracovníkù nad rámec organizaèních povinností
a výdajù na propagaci slueb (komerènì
provozovaných).
Co je to údrba
Údrbou se rozumí pravidelná péèe o majetek, která omezuje a zpomaluje následky opotøebení a zachování funkènosti daného nemovitého pøedmìtu, v naem pøípadì tedy zejména budovy, pozemku, høitì apod. Údrbou je
samozøejmì provádìní velkých nátìrù, opravy
nebo i výmìna pokozených èástí apod. Za
velkou údrbu lze povaovat i výmìnu antuky
v jarních mìsících (tedy jedenkrát za rok), zásadní regeneraci trávníku po sezonì apod. Pøi
výmìnì je tøeba dávat pozor, aby se nejednalo
o tzv. technické zhodnocení (nástavby, pøístavby, rekonstrukce, modernizace apod., popø.
úpravy pøesahující v jednom zdaòovacím období èástku 40.000,- Kè (viz výklad JUDr. Pavla
Pávka v TP è. 6/2003). Na fakturách èasto stavební firmy s oblibou uvádìjí za rekonstrukci,
co je tøeba v pøípadì, e se jednoznaènì jedná o opravy a udrování, zásadnì odmítnout.
Prokazovat skuteènou náplò práce je povinností
TJ/SK.
Pokud jde o energie, pak zcela evidentnì
k ní patøí elektrická energie na svícení a topení,
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plyn na topení, voda, vèetnì stoèného, LTO
a TTO na vytápìní apod.
Velmi èastým dotazem je otázka, zda je údrbou také støíhání a kosení trávníkù fotbalového
høitì, jeho dosévání po jednotlivých utkáních,
nebo bìná výmìna antuky na tenisových a volejbalových høitích v prùbìhu roku apod., popø.
zda benzín èi nafta pouívaná do sekaèek na
trávu je náklad na energie. Zde je tøeba pochopit logiku státní dotace. Tato dotace nemá být
pouívána na bìnou údrbu (v pøípadì budovy jde napø. o výmìnu árovek, kování, bìné
opravy nátìrù apod.), ale má zabezpeèit zásadní údrbu, na kterou nemá TJ/SK popø. svaz
dostateèné prostøedky. Druhou skuteèností je
fakt, e státní údrba musí být vyúètovaná prokazatelným zpùsobem. Právì tyto náklady je
sloitìjí prokazovat, protoe spotøeba benzínu a nafty napø. pøedpokládá vedení velmi podrobné evidence (provozní deník), která prokáe, e jde právì o spotøebu na tento úèel. Bude
tedy vhodné zvaovat náplò vyúètování, popø.
projednat s poskytovatelem (tedy regionálním
sdruením pro TJ/SK a ÈSTV pro svazy) monost speciálního øeení, samozøejmì v rámci
platných obecných zásad, pøièem takováto
dohoda musí být písemná a doloitelná. Znamená to tedy, e pokud TJ/SK povede zcela
pøesnou a úplnou evidenci takto spotøebovaných
PHM (provozní deník sekaèky), a pøísluné RS
OS ÈSTV tuto formu písemnì schválí, èi to vyznaèí v uzavírané smlouvì o poskytnutí tohoto
druhu pøíspìvku, lze tyto náklady pro úèely údrby uznat. Souèasnì vak upozoròujeme, e
také tyto provozní deníky a doklady budou
v pøípadì, e TJ/SK náklady PHM do sekaèky
pøedloí k vyúètování, ze strany Revizní komise ÈSTV kontrolovány.
Výkaznictví
Jak u bylo øeèeno, je tøeba vést úèetnictví
v zákonné podobì a za dodrení podmínek výe
uvedených. Výrazným problémem je vak závìreèné výkaznictví, kterým se státu (ministerstvu) prokazuje pouití dotace a v naem pøípadì v rámci ÈSTV je jetì polokou, z ní se
vypoèítává dotace na pøítí rok. Je tedy tøeba
postupovat podle následujících zásad.
1. Do vyúètování státní dotace (samostatný
výkaz) je moné dát pouze takové náklady,
které odpovídají rozhodnutí, v pøípadì ÈSTV
jde tedy o tøi výe uvedené úèely, a to materiál na údrbu a provoz nemovité vìci (jak
uvedeno výe jde o materiál na velkou údrbu), energie k zajitìní provozu nemovitosti
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slouící ke sportovní èinnosti (opìt jde o faktické a prokazatelné náklady) a náklady na
údrbu, provádìnou dodavatelským zpùsobem, nemovitostí v té èásti, která výhradnì
slouí tìlovýchovným úèelùm.
2. Pokud jde o úètování v bìném úèetnictví,
pak pro vechny tyto náklady je nutné zvolit
analytickou evidenci. Ta by mìla obsahovat
samostatnì vedené náklady, které byly vyúètovány ve státní dotaci (ve výi dotace),
dále samostatnì vedené náklady, které jsou
na stejné úèely vynakládány z vlastních prostøedkù a koneènì ty náklady, které s danou
tématikou nesouvisí (napø. sportovní èinnost,
apod.). Na jednotlivé analytické úèty v prvních dvou pøípadech se budou uvádìt tyto
náklady:
a) úèet 501, pokud jde o materiál na provádìní údrby,
b) úèet 502, pokud jde o náklady na elektøinu, plyn, vodné,
c) úèet 503, pokud jde o uhlí, LTO a TTO
a ostatní energie,
d) úèet 511, pokud jde o dodavatelskou
údrbu od jiného subjektu,
e) úèet 518, pokud jde o stoèné za vodu,
popø. poplatek za povrchové vody.
3. Na Výkazu ÈSTV  Roèní úèetní výkaz
z uvedených nákladù samostatnì uvedete
pouze takové výdaje, které jsou pøípustné
podle pravidel výe uvedených, a které lze
vyúètovat v rámci státní dotace, popø. v té
èásti dotace, která je kryta vlastními prostøedky a pøedstavuje minimálnì 30 % podíl vlastních prostøedkù, pøièem se jednoznaènì
stanoví:
a) na ø. 1923 se uvedou náklady úètù 501
503, a to náklady pøípustné s tím, e nepøípustné náklady (náklady a spotøeba pro
sportovní èinnost, vè. jejího materiálního
zajitìní, dále náklady na administrativní
èinnosti TJ/SK, popø. náklady na hospodáøskou èinnost) zùstávají na ø. 18 (platí
tedy, e souèet vyjmenovaných øádkù
bude nií, ne údaj na ø. 18),
b) na ø. 25 a 27 se uvedou náklady úètù 511
a 518, a to náklady pøípustné s tím, e
nepøípustné náklady (opravy a revize
napø. dopravních prostøedkù, tìlovýchovného náøadí, opravy administrativních
potøeb apod.) zùstávají na ø. 24, take
suma na ø. 24 je takøka vdy vyí ne
souèet øádkù 25 a 27.

4. V pøípadì, e obdríte dotaci nikoli prostøednictvím ÈSTV, lze dát do vyúètování pouze
ty náklady, které byly v rozhodnutí poskytovatele dotace pøiputìny, pøi dodrení vech
ostatních zásad.
Je tøeba upozornit na skuteènost, e revizní
orgány ÈSTV pravidelnì kontrolují oprávnìnost
údajù na ø. 1923 a 25 a 27 a v pøípadì, e
zjistí, e zde byl neoprávnìnì uveden nìjaký
náklad, je regionální sdruení postihováno sankcí.
Pro výkaznictví platí termíny odevzdání, které stanoví pøísluný orgán poskytující dotace,
stejnì jako vzor formuláøù, který nelze mìnit.
V pøípadì, e zjistíte, e státní prostøedky
nevyèerpáte povoleným zpùsobem, je tøeba
okamitì o tom informovat svùj vyí orgán, aby
bylo moné prostøedky vyuít jinde. Pokud to
neudìláte do 15. listopadu, pak by bylo tøeba
pøebyteèné prostøedky odvést jetì v prosinci
na úèet ministerstva, který je v pøíloze rozhodnutí o dotaci uveden. Odvod provádí ten, kdo je
v Rozhodnutí uveden jako pøíjemce dotace.
Závìr
Tento metodický návod je upraven na základì pøipomínek Revizní komise ÈSTV a nìkterých dalích odborníkù z vaich øad. Lií se tedy
od prvního znìní, které bylo distribuováno na
regionální orgány ÈSTV v bøeznu 2008 a v tée
dobì publikováno na webových stránkách
ÈSTV. Návod byl zpracován proto, aby nedocházelo ke zbyteèným nedorozumìním pøi následných kontrolách.
Pokud budete mít jakoukoliv nejasnost, je moné se obrátit na tyto pracovníky ÈSTV:
JUDr. Pavel Pávek, e-mail  pavek@cstv.cz
Ing. Monika Chadimová,
e-mail  chadimova@cstv.cz
Dana Bouèková, e-mail  bouckova@cstv.cz.
Je samozøejmì moné také telefonovat, ale
je vhodnìjí poslat e-mail s tím, e pokud nebude dostateènì pøesný, zamìstnanec ÈSTV
se s vámi spojí. Ne vdy je zamìstnanec pøítomen a vám tak vznikají zbyteèné náklady.

JUDr. Pavel Pávek,
ekonomický øeditel ÈSTV
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Okénko do sportovních svazù
l NA KOLOBÌCE O SVÌTOVÉ MEDAILE l
ízda na kolobìce nepatøí dávno jen k
dìtským radovánkám. Kolobìkování si nachází stále více vyznavaèù mezi
dospìlou populací, a to nejen z øad turistù, ale i tìch, kteøí upøednostòují závodní pojetí. Vdy kolobìkový pohyb trénuje celé tìlo,
lze si vypracovat, èi udret kondici s malým rizikem zranìní, ideálnì lze upravit partie hýïových svalù a podpoøit kardiovaskulární systém.
Mnohdy pouívají kolobìku také sportovci po
zranìní k získání funkènosti svalù a obnovì
fyzické kondice, kdy jetì nemohou naplno bìhat nebo posilovat. Beznárazový a plynulý pohyb toti umoòuje pozvolné zatìování organismu bez otøesù a náhlých zmìn pohybu.
Kolobìkové soutìe u nás organizuje Èeský svaz kolobìhu (ÈSK), který vznikl koncem
roku 1993 a od roku 2002 patøí mezi pøidruené
svazy ÈSTV. ÈSK sdruuje 215 èlenù v 18 klubech.
Nejvyí domácí soutì se v letoním roce
koná pod názvem Kostka kolobky  ROLLO
LIGA ÈR 2008 a zaèala o víkendu 26.27. dubna ve Zlínì. V jejím rámci se jede kadoroènì
od jara do podzimu 58 závodù, letos jsou dalími dìjiti Plzeò (17.18. kvìtna), indlov
u Vimperka (24.25. kvìtna), Moravská Tøebová (19.20. èervence, zároveò soutì Evropského poháru), Liberec (23.24. srpna) a Ronov pod Radhotìm (6.7. záøí). Jedno kolo zahrnuje dva závody, pøièem vìtinou se jezdí
na tratích dlouhých do 30 km, èasovky èi kritéria do 10 km.

Podle pravidel jsou závody vypsány pro tøi
vìkové kategorie  1018 let junioøi a juniorky,
1940 let senioøi a seniorky, 41 a více veteráni
a veteránky. Junioøi a veteráni mohou na vlastní ádost startovat v kategorii seniorù. Minimální vìková hranice k úèasti v soutìi je 10 let, tj.
ten kdo jetì nedovril 10 let nesmí startovat.
Prùmìrné rychlosti nejlepích závodníkù se
pohybují od 25 do 28 km/hod a maximální rychlosti pak pøesahují 80 km/hod. Ke kolobìkáøským soutìím a k turistice se pouívají silnièní
kolobìky ve trojím provedení: a) kolobìka
s pøedním kolem 28 a zadním kolem 18(16),
b) kolobìka s obìma koly 20 nebo c) kolobìka s obìma koly 12,5.
ÈSK je zakládajícím èlenem Mezinárodní
kolobìkové asociace (International Kicsled and
Scooter Association  IKSA), zaloené v roce
1998. Svaz je od roku 1999 spolupoøadatelem
mezinárodní soutìe kolobìkáøù  Evropského poháru, na kterém se dále organizaènì podílejí stabilnì Finsko, Nizozemsko, Nìmecko
a Itálie. Do soutìe se poèítá vdy domluvený
poèet závodù, dalí se konají s pøestávkami ve
výcarsku, Dánsku, Belgii apod.
V roce 2001 se v Plzni uskuteènilo 1. mistrovství Evropy, na které navázal o rok pozdìji
znovu evropský ampionát v Plzni a Karlových
Varech. Nabyté zkuenosti zuitkovali organizátoøi v roce 2004, kdy se v Karlových Varech
a Plzni uskuteènilo historicky první mistrovství
svìta v kolobìhu. Poprvé v historii se utkaly
silné národní týmy z témìø celého kolobìko-
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k výkonu kolektivní správy, které bylo udìleno podle § 98 autorského zákona rozhodnutím
ministerstva kultury è.j. 3209/2001, individuálních a kolektivních smluv o zastupování, smluv
se zahranièními ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.
n Výrobcem zvukových a zvukovì obrazových záznamù (dále jen výrobce) je výrobce splòující znaky podle § 75 nebo § 79 autorského zákona, zastupovaný spoleèností INTERGRAM na
základì oprávnìní k výkonu kolektivní správy, které bylo spoleènosti INTERGRAM udìleno
podle § 98 autorského zákona rozhodnutím ministerstva kultury è.j. 3209/2001, individuálních
smluv o zastupování, kolektivního èlenství IFPI ÈR v INTERGRAM, smluv se zahranièními
ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.
n Zvukový nebo zvukovì obrazový záznam je záznam zvukového nebo hudebního zvukovì
obrazového záznamu (videoklipu) výkonu umìlce nebo jiných zvukù, vyrobených výrobcem.
vého svìta. V konkurenci 58 pièkových závodníkù z Belgie, Finska, Holandska, Nìmecka, Itálie, Slovenska, USA, a dokonce Thajska splnili
èetí reprezentanti spoleènì s Finy roli favoritù
a na ampionátu opanovali vìtinu stupòù vítìzù, a to zejména eny.

Svìtový ampionát se koná kadé dva roky.
V roce 2006 bylo poøadatelem finské Espoo,
letos se pøední svìtoví kolobìøkáøi chystají od
14. do 16. srpna do nizozemského Overijsselu.
-civ-

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l SMLOUVA ÈSTV  INTERGRAM NA ROK 2008 l
ro rok 2008 byla podepsána nová smlouva mezi nezávislou spoleèností výkonných umìlcù
a výrobcù zvukových a zvukovì obrazových záznamù  INTERGRAM  a ÈSTV, a to ve
stejném rozsahu oprávnìní jako v minulém roce. Pøedmìtem smlouvy je udìlení oprávnìní ÈSTV k výkonu práva uít uveøejnìné záznamy výkonù umìlcù a zvukové a zvukovì obrazové záznamy  videoklipy (dále jen záznamy) výkonù umìlcù nebo jiných zvukù
k jejich sdìlování veøejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho pøenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání (dále jen veøejná produkce) pøi sportovních a tìlovýchovných akcích poøádaných subjekty sdruenými v ÈSTV a to:
a) sportovními svazy,
b) regionálními a krajskými sdrueními,
c) tìlovýchovnými jednotami a sportovními kluby,
pøièem TJ/SK a regionální sdruení prokazují svoji pøíslunost k ÈSTV evidenèním listem èlena,
resp. licencí ÈSTV, krajská sdruení ÈSTV registraèním listem.
Smlouva je uzavøena na dobu urèitou do 31. 12. 2008. Smluvní strany se také zavázaly, e
nejpozdìji do 30. 11. 2008 zapoènou jednat o uzavøení smlouvy na dalí období a dále, e vekeré údaje, které si poskytly podle této smlouvy, jsou dùvìrnými zprávami urèenými výluènì pro
potøebu smluvních stran. Vechna podstatná fakta, potøebná pro èinnost sdruených subjektù
jsou shrnuta v níe uvedeném textu. Otázky touto smlouvou neupravené se øídí zejména autorským zákonem a obèanským zákoníkem.
Pro potøeby smlouvy byly vyjasnìny pojmy:
n Výkonný umìlec (dále jen umìlec) je kadá fyzická osoba splòující pojmové znaky podle
§ 67 autorského zákona, zastoupený spoleèností INTERGRAM na základì jeho oprávnìní

n Sportovní a tìlovýchovné akce jsou vekeré sportovní a tìlovýchovné akce poøádané sdrueními v jimi spravovaných prostorách i kdekoliv mimo nì a dále vekeré sportovní èi tìlovýchovné sluby poskytované sdrueními, u nich je vybíráno pøímo èi nepøímo kursovné nebo
jiná úhrada za jejich poskytování, není-li dále stanoveno jinak.
INTERGRAM udìluje ÈSTV nevýhradní a nepøevoditelné oprávnìní k výkonu práva uít záznamy na veøejných produkcích pøi sportovních a tìlovýchovných akcích bez ohledu na to,
zda se pøi nich vybírá vstupné èi nikoliv, a to jak na akcích výhradnì tuzemských, tak i mezinárodních, s tìmito výjimkami:
n Ustanovení této smlouvy se nevztahují na spoleèenské akce poøádané sdrueními (diskotéky,
výstavy a trhy, konference atd.), na ubytovací a stravovací zaøízení provozovaná sdrueními
a dále na akce, které poøádá jiná osoba v prostorách sdruení.
n Smlouva se rovnì nevztahuje na oddíly a kluby úèastnící se nejvyí a druhé nejvyí skupiny celorepublikových soutìí (liga, extraliga atd.) ve fotbalu a ledním hokeji a dále na subjekty
v ostatních sportovních odvìtvích, které nemají statut obèanských sdruení.
n Smlouva se rovnì nevztahuje na jakékoliv mistrovství Evropy, mistrovství svìta a finálové
soutìe evropských èi svìtových pohárù v kterémkoliv sportovním odvìtví. Pro jakékoliv rozíøení druhù uití záznamù a rozsahu jejich uití nad rámec této smlouvy je ÈSTV povinen
vyádat si zvlátní svolení.
Vzhledem k rozsahu èinností a irokému spektru subjektù, na které se smlouva vztahuje, se
jedná o dohodu korektní, nebo náklady v pøepoètu na jednoho èlena za rok lze poèítat na haléøe.
Prosím, informujte nás v pøípadì, e se vyskytnou urèité nejasnosti pøi kontaktech s povìøenými
osobami Intergramu, abychom mohli pøípadný budoucí kontrakt lépe uzpùsobit potøebám subjektù sdruených v ÈSTV.
Mgr. Jan Boháè,
generální sekretáø ÈSTV

lll

CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI

lll

tisková strana A5

= 5 000,- Kè

l 1/2 tiskové strany

= 2 600,- Kè

1/4 tiskové strany

= 1 400,- Kè

l 1/8 tiskové strany

= 800,- Kè

Inzerce v TP Zpravodaji je èernobílá (v textové èásti) nebo èerná + 1 barva (pøi
umístìní na vnìjí obálce), zpracovávaná z pohotových podkladù (elektronicky
ve formátu PDF, TIF, CDR nebo JPG v dostateèném rozliení  300 dpi). Ceny
jsou uvedeny bez DPH. Pøi zakázce, u které bude vyadováno plné grafické zpracování se cena zvyuje o 100,- Kè (+ DPH).
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA ÈERVEN l
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Zlatá liga v atletice
ME muù a en ve squashi
ME v moderní gymnastice
MS ve sjezdu na divoké vodì
Zlatá liga v atletice
MS v triatlonu
MÈR v boxu
SP v rychlostní kanoistice
ÈP v plavání
ME ve fotbalu
MÈR tafet v extrémním závodì
ÈP ve slalomu na divoké vodì
Primátorky ve veslování
Moravia cup ve vodním lyování - èluny
Kvalifikace na OH basketbalistek
ME juniorù v silovém trojboji
Zlatá tretra v atletice
US Open v golfu
SP v rychlostní kanoistice
ÈP cc a ve sjezdu horských kol
MÈR jednotlivcù v extrémním závodì
ÈP (semifinále, finále) v hokejbalu
MÈR v ermu avlí
ÈP v rychlostní kanoistice
Kolem výcarska v cyklistice
Èeské akademické hry
ME horských kol
Olympijská kvalifikace ve veslování
MÈR ve sp.gymnastice a skocích na trampolínì
SP ve slalomu na divoké vodì
Evropský pohár v atletice
MÈR juniorù v atletice
MS v inline hokeji
Champions Trophy v pozemním hokeji
MSJ v softballu
O pohár Kostelce ve vodním lyování
Mezistátní plavecké ètyøutkání
Mezinárodní tenisové mistrovtví Anglie
MÈR v silnièní cyklistice
MS muù a en v benèpresu
ÈRBìlorusko, kvalifikace ME fotbalistek
ÈP v pláovém volejbalu
SP v rychlostní kanoistice
VC Prahy v zápase
Evropský pohár ve vícebojích
MÈR drustev ve foosballu
MÈR v rogainingu

28. 6.  29. 6.
28. 6.  29. 6.
28. 6.
29. 6.
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MÈR do 23 let v pláovém volejbalu
Superliga EP v atletice
MS v akrobatickém rock and rollu
ÈP ve sjezdu horských kol

Brno
Hengelo
Oberwart
Karlovice

Berlín
Bratislava
Turín
Valsesia
Oslo
Vancouver
Plzeò
Szeged
Praha
Rakousko/výcarsko
Malá Skála
Trnávka
Praha
Oleksovice
Madrid
Donìck
Ostrava
La Jolla
Duisburg
pindlerùv Mlýn
Jeseníky

Usnesení è. I./1  Ke zprávì o èinnosti Výkonného výboru ÈSTV od 19. VH ÈSTV a naplòování Programového dokumentu 20062010, vèetnì kontroly plnìní usnesení 19. VH ÈSTV

Opava
Raèice

ukládá

Brno
Albstadt
Poznaò
Tøinec
Praha
Leiria / Portugalsko
Praha
Bratislava
Rotterdam
Whitehorse / Kanada
Kostelec u Jihlavy
Praha
Londýn
N.Bystøice/Tøeboò
Praha
Praha
Olomouc
Poznaò
Praha
Jyväskylä
Boí Dar

l

S O U B O R U S N E S E N Í

l

20. VALNÉ HROMADY ÈSTV, KONANÉ DNE 19. DUBNA 2008

20. valná hromada ÈSTV
schvaluje
zprávu o èinnosti Výkonného výboru ÈSTV od 19. VH ÈSTV a naplòování Programového dokumentu 20062010, vèetnì kontroly plnìní usnesení 19. VH ÈSTV
bere na vìdomí
stav prací na materiálu Strategie ÈSTV ke dni 20. valné hromady ÈSTV, tj. k 19. 4. 2008

Výkonnému výboru ÈSTV
projednat s Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy sníení povinnosti pokrytí vlastních nákladù u státního pøíspìvku na údrbu a provoz sportovních a tìlovýchovných zaøízení ze 30 % na
15 %
Usnesení è. I./2  Ke zprávì o hospodaøení ÈSTV za rok 2007, vèetnì zprávy o hospodaøení
sportovních center, hospodaøení s rezervním fondem ÈSTV a vyúètování státních pøíspìvkù za rok 2007
20. valná hromada ÈSTV
schvaluje
výsledek hospodaøení Èeského svazu tìlesné výchovy za rok 2007 ve výi 16,577.167,77 Kè
a jeho rozdìlení takto:
a) èástka 64.817,17 Kè se pøidìluje rezervnímu fondu ÈSTV
b) èástka 1,657.091,41 Kè se pøidìluje sociálnímu fondu
c) èástka 14,855.259,19 Kè se pøidìluje na úèet nerozdìleného zisku (932)
ukládá
Výkonnému výboru ÈSTV
nadále èinit takové kroky ve spoleènosti SAZKA, a.s., aby pøípadný dopad zákona o dani z pøidané
hodnoty byl co nejmení vùèi bilanci zdrojù plánované na 19.valné hromadì ÈSTV, a souèasnì

n14n
zabezpeèit, aby jakékoliv zdroje nad plánovaný odvod výtìku SAZKA, a.s., za rok 2007 byly
výhradnì pouity k financování sdruených subjektù, a to v pomìru dìlících kritérií platných pro rok
2007.
Usnesení è. I./3  Ke zprávì o majetku ÈSTV za rok 2007
20. valná hromada ÈSTV
schvaluje
1. pøedloenou zprávu o majetku ÈSTV za rok 2007
2. majetkové dispozice s majetkem ÈSTV takto:
a) prodat pozemky parc. è. 38  zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 127 m2 , parc. è. 39/1 
ostatní plocha o výmìøe 1195 m2, parc. è. 39/2  zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 37 m2
a budovu bez èp. na pozemku parc. è. 39/2, to ve v katastrálním území Venory, obec
Venory, a to na základì veøejného výbìrového øízení, popø. i zrealizovat drabu, s cílem
dosáhnout nejvyí monou cenu
b) prodat pozemek parc. è. 655/1  trvalý travní porost o výmìøe 3555 m2, v katastrálním území
Meno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, a to za cenu co moná nejpøíznivìjí
ukládá
Výkonnému výboru ÈSTV
pokraèovat ve správì akciového kapitálu a podílù ve spoleènostech s ruèením omezeným v rozsahu uvedeném ve Zprávì o majetku ÈSTV za rok 2007
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schvaluje
1. rozdìlení státních pøíspìvkù na jednotlivé programy dle návrhu, který je uveden v èásti A II
materiálu
2. rozdìlení výtìku SAZKA, a.s., a dalích vlastních zdrojù ÈSTV mezi komory takto:
a) úhrada roku 2006 ........................................................................................ 85,485.300,00 Kè
b) úhrada sníené dohadné poloky výtìku SAZKA, a.s., za rok 2007 ....... 49,794.266,91 Kè
c) komora TJ/SK pro rok 2008 ...................................................................... 308,566.300,00 Kè
d) komora svazù pro rok 2008 ...................................................................... 266,580.700,00 Kè
e) pøevést do hospodaøení ÈSTV (zaokrouhlení) ......................................................... 33,09 Kè
3. pøevod úrokového výnosu z rezervního fondu do zdrojù roku 2008
povìøuje
Výkonný výbor ÈSTV
správou státních prostøedkù na investice a prostøedkù na Program ÈSTV Sportuj s námi
ukládá
Výkonnému výboru ÈSTV,
aby v pøípadì jakékoliv zmìny zdrojù provedl nový výpoèet a seznámil s ním bezodkladnì sdruené subjekty
Usnesení è. I./7  K návrhu rozpoètu ÈSTV na rok 2008
20. valná hromada ÈSTV
schvaluje

Usnesení è. I./4  Ke zprávì Revizní komise ÈSTV
20. valná hromada ÈSTV
schvaluje
zprávu Revizní komise ÈSTV
Usnesení è. I./5  K návrhu novely Statutu Revizní komise ÈSTV
20. valná hromada ÈSTV
schvaluje
Statut Revizní komise ÈSTV
Usnesení è. I./6  K bilanci spoleèných zdrojù ÈSTV a návrhu na jejich rozdìlení na rok
2008
20. valná hromada ÈSTV
bere na vìdomí
bilanci spoleèných zdrojù Èeského svazu tìlesné výchovy uvedenou v èásti A I a B I

1. rozpoèet útvarù ÈSTV na rok 2008 v objemu .......................................................
2. rozpoèet spoleèných výdajù ÈSTV na r. 2008 v objemu ......................................
3. krytí rozpoètu útvarù ÈSTV pøíspìvky obou komor takto:
a) komora TJ/SK ..................................................................................................
b) komora svazù ...................................................................................................
4. krytí rozpoètu spoleèných výdajù ÈSTV pøíspìvky obou komor takto:
a) komora TJ/SK ..................................................................................................
b) komora svazù ...................................................................................................
5. rozpoèet sportovních center ÈSTV na rok 2008, jakoto rozpoèet smìrný

27,927.000 Kè
39,290.000 Kè
14,982.800 Kè
12,944.200 Kè
21,079.100 Kè
18,210.900 Kè

povìøuje
Výkonný výbor ÈSTV
úpravou rozpoètu sportovních center ÈSTV v pøípadì vzniku zásadních skuteèností, se kterými
rozpoèet nemohl poèítat
Usnesení è. II./1  K návrhu klíèe pro dìlení vlastních zdrojù ÈSTV, vèetnì státního pøíspìvku Ministerstva financí ÈR na veøejnì prospìnou èinnost v oblasti tìlovýchovy a sportu
v roce 2008, ve prospìch sdruených TJ a SK v roce 2008
Sbor zástupcù TJ/SK 20. valné hromady ÈSTV
schvaluje
pøedloený klíè pro dìlení vlastních zdrojù ÈSTV, vèetnì státního pøíspìvku Ministerstva financí ÈR
na veøejnì prospìnou èinnost v oblasti tìlovýchovy a sportu v roce 2008, ve prospìch tìlovýchovných jednot a sportovních klubù pro rok 2008

n16n
ukládá
Výkonnému výboru ÈSTV
provést propoèet pøíspìvku podle schváleného klíèe a oznámit pøedpokládanou výi pøíspìvku jednotlivým regionálním sdruením ÈSTV nejpozdìji do 30. dubna 2008
Usnesení è. II./2  K návrhu klíèe pro dìlení státního pøíspìvku na provoz a údrbu tìlovýchovných, sportovních a turistických zaøízení v roce 2008
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NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, a. s.
pøipravuje pro sportovní fanouky
tradièní obrazovou publikaci
z vrcholné sportovní události roku

Sbor zástupcù TJ/SK 20. valné hromady ÈSTV
schvaluje
pøedloený klíè pro dìlení státního pøíspìvku na provoz a údrbu tìlovýchovných, sportovních
a turistických zaøízení pro rok 2008
ukládá
Výkonnému výboru ÈSTV
provést propoèet pøíspìvku podle schváleného klíèe a oznámit pøedpokládanou výi pøíspìvku jednotlivým regionálním sdruením ÈSTV nejpozdìji do 30. dubna 2008
Usnesení è. III./1  K návrhu klíèe pro dìlení vlastních zdrojù ÈSTV, vèetnì státního pøíspìvku Ministerstva financí ÈR na veøejnì prospìnou èinnost v oblasti tìlovýchovy a sportu
v roce 2008, ve prospìch sdruených svazù v roce 2008
Sbor zástupcù svazù 20. valné hromady ÈSTV
schvaluje
klíè pro dìlení vlastních zdrojù ÈSTV, vèetnì státního pøíspìvku Ministerstva financí ÈR na veøejnì
prospìnou èinnost v oblasti tìlovýchovy a sportu v roce 2008, ve prospìch sdruených svazù
v roce 2008 dle pøedloeného návrhu
ukládá
Výkonnému výboru ÈSTV
provést propoèet pøíspìvku podle schváleného klíèe a oznámit pøedpokládanou výi pøíspìvku jednotlivým svazùm do 30. 4. 2008
Usnesení è. III./2  K návrhu na pøijetí nových svazù za èleny ÈSTV
Sbor zástupcù svazù 20. valné hromady ÈSTV
neschvaluje
pøijetí Èeskomoravského svazu malé kopané za øádného èlena Èeského svazu tìlesné výchovy

PEKING 2008
HRY XXIX. LETNÍ OLYMPIÁDY
Knihu je mono do 30. 6. 2008 objednat
v poètu 5 a více kusù
za zvýhodnìnou cenu 325 Kè
(sleva 35 % z maloobchodní ceny 499 Kè!).
Pøi objednávce meního poètu kusù nebo po tomto termínu
platí cena 375 Kè (sleva 25 %).
K cenì bude pøipoèítáno potovné, vyzvednout mùete i osobnì.
Objednávejte prosím e-mailem nebo potou
(uveïte heslo LOH) na adrese:
Nakladatelství Olympia, a. s.,
Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
O B J E D N A C Í

L Í S T E K

Objednávám odbìr ......... výtiskù publikace PEKING 2008
Jméno a pøíjmení .......................................................................................................
Adresa .......................................................................................................................
PSÈ .................... e-mail ...................................................... tel .............................
Datum ........................................ Podpis ..................................................................
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l ÈLENOVÉ ÈSTV SE NYNÍ MOHOU TÌIT
NA UNIKÁTNÍ VÝHODY OD POTOVNÍ SPOØITELNY l

ÈSTV se snaí vyjít vstøíc potøebám sportovních klubù a TJ i v oblasti bankovních
slueb. Navázala proto dlouhodobou spolupráci s Potovní spoøitelnou. V oblasti
bìných úètù banka sportovcùm nabídne zajímavé výhody, øíká v rozhovoru Tomá
Basista, manaer segmentu SME Potovní spoøitelny.
Co vás vedlo k tomu pustit se do spolupráce s ÈSTV?
Èinnost organizací v neziskovém sektoru, zejména sportovních spolkù a klubù, se
bez podpory veøejnosti a pøíspìvkù vlastních èlenù neobejde. Pro správu penìz
a finanèní sluby proto chceme tìmto subjektùm nabídnout jednoduchý, dostupný
a hlavnì levný úèet s unikátními výhodami pro èleny ÈSTV.
Mùete svoji pøedstavu konkretizovat?
Konkrétnì jde o ná program Postkonto Neziskový sektor, který kromì standardních
vlastností nabízí bezplatné vedení úètu, které Potovní spoøitelna poskytuje neziskovým organizacím jako jediná banka u nás. Ani za samotné zøízení úètu a pravidelné mìsíèní výpisy v papírové i elektronické podobì neplatí ádné poplatky.
A kde jsou ty unikátní výhody?
Jedná se o nìkteré poplatky, napøíklad pøíchozí platby za polovinu, tedy pouhé tøi
koruny, nebo zvýhodnìní zadávaných transakcí. Kluby ocení i jednoduí placení
èlenských pøíspìvkù díky monosti vydávat sloenky k úhradì poadované èástky.
Klubùm chcete nabídnout i finanèní odmìny
Pokud si organizace u nás zaloí úèet, mùe doporuèit k jeho zøízení i dalího èlena
ÈSTV. Kdy bude úspìná, získá od nás finanèní bonus 500 Kè. Pøitom poèet takto
doporuèených úètù není omezený. Není nic jednoduího, ne vyuít pøiloenou
samolepku v tomto èísle.
Tabulka 1
Výhody Postkonta Potovní spoøitelny pro èleny ÈSTV
Ø Zdarma zøízení a vedení úètu, zøízení trvalých pøíkazù a svolení k inkasu, vydání
platební karty, zøízení a vedení internetového a mobilního bankovnictví,
Ø Papírové a elektronické výpisy z úètu bez poplatku,
Ø Speciální zvýhodnìní pro TJ/SK  pøíchozí platby za 3 Kè, zvýhodnìné poplatky za transakce
Ø Jednoduí placení èlenských pøíspìvkù.

INZERCE

Tabulka 2
Odmìna 500 Kè od Potovní spoøitelny
 doporuète dalího èlena ÈSTV
 na pøiloenou samolepku vyplòte èíslo vaeho úètu na a nechte ji nalepit na
ádost o zaloení úètu vámi doporuèenému klubu/jednotì.
 probìhne-li na úètu bìhem 2 mìsícù od zøízení alespoò
1 transakce, pøipíeme vám odmìnu
 poèet doporuèených Postkont není omezen
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CESTOVÁNÍ S KNIHOU Z OLYMPIE
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Miroslav Hrdlièka a kolektiv: ZPÁTKY DO EVROPY / Turistický zemìpis
Publikace není encyklopedií, ani atlasem, ani prùvodcem, pøesto v sobì
obsahuje vechny jejich pøednosti. Seznámí nás se vemi evropskými
státy, dopøeje nám pøehled údajù, které zpravidla obsahují encyklopedie,
slovníky èi roèenky, a u jde o statistické údaje, èi pøiblíení geografie
a historie státù, ale také nám jednotlivé zemì pøedstaví ze sice ménì
objektivního, ale o to zajímavìjího hlediska  nabídne nám pohled autorù na typické povahové rysy Evropanù, gastronomii jednotlivých národù
atd. Samozøejmì nesmí chybìt ani pøehled nejzajímavìjích lokalit jednotlivých státù. To ve v doprovodu fotografií a s mapovou pøílohou.
Proè míøit za oceán, kdy máme vechno na dosah ruky?
1. vyd., 520 s. + 48 s. bar. pøíloh, cena váz. 649 Kè

Jan ovíèek: SPERMIE ZE ZMIJE
Záchranáø, dobrodruh, cestovatel a pøedevím vtipný autor nevedních cestopisù pøidal ke svým dílùm dalí, tentokrát vypovídající o cestì na jihovýchod
Evropy. Èasovì krátká, ovem rozsahem významná a nároèná miniexpedice
Scorpio IV znovu objevuje pováleèný Balkán a pøedevím dobývá Albánii. 1. vyd., 232 + 16 s. bar. pøíl., cena váz.169 Kè

Will Randall: INDICKÉ LÉTO / Dobrý mu v Asii
Will Randall se domníval, e vyuèovat na støední kole v centru Londýna
je dost obtíná práce. Ale to nebylo nic ve srovnání s jeho pøítím úkolem: záchranou koly ve slumu v indickém mìstì Púna. Will, jen se tam
uèil zrovna tak jako vyuèoval, shledal, e mu ivot zcela zmìnila jeho pozoruhodná tøída sirotkù: Dulabé, tøídní vtipálek, Praká, který se nauèil
samostatnosti pøi èitìní míchaèek na beton, èi trochu støelená Tanúrí, fanynka zpìvaèky Maradony. Kdy slumoví baroni vyhroují, e srovnají kolu se zemí, napadne Willa zachránit ji nastudováním divadelní hry, její provedení by pøineslo tolik potøebné peníze. Vybere staroindický,
sanskrtem psaný epos Rámájana o dvaceti ètyøech tisících dvojverí... Zábavná, bøitká i jímavá
kniha uchvacuje nevedními postøehy, oslavuje ivot a ukazuje Indii, jak ji turisté obvykle nespatøí. Pøeloil Jakub Florian. 1. vyd., 236 s., formát 130x200 mm, cena bro. 199 Kè
Knihy si mùete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz. Více informací najdete na

www.iolympia.cz
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