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Eva Blahuová: BUDOKON  jóga / bojová umìní / relaxace
Budokon  v pøekladu z japontiny Cesta duchovního bojovníka  je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.
Vychází ze starobylé jógy, bojového umìní a meditace. Základem cvièení je pøesnost, drení tìla a soustøedìná mysl.
Støídavì se pøi nìm vìnuje pozornost rozvoji pohyblivosti,
kontrolovanému pohybu, rychlosti, síle, rovnováze a plynulosti. Publikace obsahuje tøi základní typy cvièení: jógovou
sestavu, budo sestavu a relaxaci.
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ZPRAVODAJ

ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

Pro dìti kadého vìku
Zdenìk míd: POHÁDKY PRO DOBRODRUHY
Literární úspìnost knih Zdeòka mída tkví zejména v autorovì umìní vtáhnout ètenáøe do dìje, ve schopnosti dokonale vykreslit charaktery postav a pøedevím v jeho laskavém humoru, kterým si získal srdce ji nìkolika generací. Ve
své nejnovìjí knize se zamìøil na dìti kadého vìku
a nabízí jim pohádkové výpravy za jedineèným dobrodrustvím, které lze proít kdekoli  na celém svìtì. Vyprávìní
provázejí krásné ilustrace Markéty Vydrové.
1. vyd., 176 s., formát 164x236 mm, cena váz. 249 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

Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l http://www.cstv.cz/tp.htm l
Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233 017 416, fax: 233 358 467 l
Uzávìrka èísla 18. 5. 2007 l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Podávání
novinových zásilek povoleno Èeskou potou s.p. OZ Pøeprava pod è.j. 1648/94, ze dne 25. 7.
1994 l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l ISSN 1212-1061
Objednávky kniní produkce adresujte expediènímu odd. Nakladatelství Olympia, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov, tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz

Projekt trvalého vzdìlávání v oblasti sportu a tìlovýchovy
trenérský institut  interdisciplinární vzdìlání

Foto: archiv redakce

1. vyd., 80 s., formát 140x200 mm, cena bro. 149 Kè
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l VYÍ ODBORNÁ KOLA ÈSTV
VSTUPUJE DO TØETÍHO ROKU ÈINNOSTI l
ároèné období èeká v èervnu vedení Vyí odborné koly ÈSTV (VO ÈSTV). Kromì
organizace zkoukového období pro zhruba stovku studentù prvního a druhého roèníku
je tøeba s pøedstihem pracovat na náboru uchazeèù o studium od kolního roku 2007
2008.
Pøipomeòme, e VO ÈSTV nabízí rozhodnutím MMT ÈR (è.j. 15953/04-21) a zaøazením do
sítì kol MMT ÈR jako jediná v ÈR kmenový obor management tìlesné výchovy a sportu. Délka
vzdìlávacího programu je tøi roky formou denního studia. Absolventi získají vysvìdèení o absolutoriu, diplom absolventa a titul diplomovaný specialista (Dis.).
Vyí odborná kola ÈSTV poskytuje prakticky orientované vzdìlání v managementu sportu,
rozíøené vzdìlání zejména v oborech právo, informaèní technologie, cizí jazyk, ekonomika, úèetnictví. Pro zájemce je pøipravena øada individuálních odborných semináøù v rùzných oblastech.
Studenti si osvojují metodicko-organizaèní èinnosti v tìlovýchovných a sportovních subjektech
a budou pøipraveni pøedevím pro povolání manaer v rekreaèním, výkonnostním i vrcholovém
sportu, v tìlovýchovných i sportovních svazech, klubech, sdrueních, v cestovních kanceláøích,
v rekreaèních a sportovních zaøízeních. Absolventi mohou pracovat napø. jako sekretáøi èi generální sekretáøi, metodici a vedoucí metodici v tìlovýchovných a sportovních svazech, klubech
a sdrueních, organizovat a vést kolení v odborných sportovních odvìtvích pro mláde i dospìlé, individuálnì podnikat ve fitness, èi odbornì pracovat ve sportovních zaøízeních ústøedních
orgánù státní správy.
První kolo pøijímacího øízení do prvního roèníku se uskuteèní 14. èervna, dalí dvì kola jsou
26. èervence a 16. srpna 2007 vdy od 10 hodin v budovì ÈSTV na Strahovì, Zátopkova 100/2.
Termíny podání pøihláek jsou pro I. kolo do 11. èervna, II. kolo do 23. èervence a pro III. kolo do
13. srpna.
Pøihláka ke studiu se podává písemnou formou, tiskopis si mohou uchazeèi stáhnout z webových stránek ÈSTV (www.cstv.cz), nebo vyzvednout v kanceláøi VO ÈSTV (Zátopkova 2/100,
Praha 6-Bøevnov, PSÈ 160 17, telefon: 233 017 351, 296 118 351, fax: 233 358 467, e-mail:
vos.cstv@cstv.cz. K pøihláce je tøeba pøiloit doklad o poplatku 200,- Kè a kopii maturitního
vysvìdèení.
Pøijímací øízení formou pohovoru bude zamìøeno zejména na posuzování veobecných znalostí a informovanosti o problematice sportu, souèástí pøijímacího øízení nejsou talentové zkouky. Zkuenosti a praxe z aktivního sportu je vítána.
kolné za rok 20072008 èiní 20 200 Kè, termín splatnosti je do 31. srpna 2007 u G Money
Bank, è. úètu 170385118/0600, variabilní symbol: rodné èíslo.
Kompletní výuka se uskuteèòuje v pøíjemném prostøedí areálu Strahov, kde je i sídlo koly,
studenti mají rovnì v místì koly monost kvalitního stravování a mimopratí ubytování v bezprostøední blízkosti koly. Kromì výuky jsou pro studenty organizovány lyaøské kurzy, vodácké
výlety, turistické kurzy a vyhrazeny hodiny v posilovnì sousedících vysokokolských kolejí.
Kvùli velkému zájmu o studium pøipravuje VO ÈSTV té distanèní formu studia. Kromì toho
reaguje na ádosti nìkterých, pøedevím meních sportovních svazù sdruených v ÈSTV, a poøádá kolení trenérù. Na programu jsou pøednáky z oblastí organizace tìlovýchovy a sportu
v ÈR, psychologie sportu, biomechaniky, sportovní výivy, anatomie a fyziologie, pedagogiky,
regenerace a první pomoci a pøedevím z teorie a didaktiky sportovního tréninku.
-civ-
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Ekonomické informace ÈSTV
l INVESTIÈNÍ PROGRAM ÈSTV NA ROK 2008 l
a základì rozhodnutí VV ÈSTV o zahájení pøípravy Investièního programu ÈSTV na rok
2008 se Investièní a technická rada VV ÈSTV obrátila na regionální sdruení a republikové sportovní svazy ÈSTV s výzvou na pøípravu podkladù a zaslání poadavkù na
poskytnutí investièních dotací ze státního rozpoètu, urèených na podporu rozvoje a obnovy materiálnì technické základny ve sportu, která je ve vlastnictví subjektù sdruených v ÈSTV,
pøípadnì v jejich výhradním a dlouhodobém nájmu, a to minimálnì na období patnácti let od doby
poskytnutí dotace, respektive od doby pøedání díla koneènému pøíjemci, tj. TJ/SK.
V souvislosti se skuteènostmi uplatòovanými MMT pøi rozdìlování dotací pro rok 2007, kdy
bylo umonìno zástupcùm ÈSTV, jmenovaným do expertní komise MMT, významnì se podílet
na pøípravì návrhu na rozdìlení Státního rozpoètu v programu 233510 a k pøedpokládanému
vývoji v této oblasti i v dalích obdobích, rozhodl VV ÈSTV, vzhledem k pøedpokládané výi
celkovì pøidìlené dotace ÈSTV na úrovni 120 a 150 mil. Kè, omezit poèet ádostí pøedkládaných prostøednictvím ÈSTV tak, aby kadý oprávnìný subjekt, tj. regionální sdruení a republikový sportovní svaz, byl oprávnìn pøedloit pouze dvì ádosti s jasným urèením priorit (Praská
tìlovýchovná unie  est ádostí, Èeskomoravský fotbalový svaz  est ádostí). Zároveò byla
pro podání ádosti prostøednictvím ÈSTV stanovena podmínka, podle které nesmí maximální
výe poadované dotace ze státního rozpoètu pøekroèit èástku 10 mil. Kè s tím, e musí být
zároveò splnìna výe finanèní spoluúèasti stanovená v platných zásadách MMT.
Dosud uplatòovaný podíl státního rozpoètu (SR) na financování akce pro TJ/SK
Kategorie stavby, investièní akce
 nová stavba, rekonstrukce a modernizace,
údrba a opravy v obci do 3000 obyvatel
 nová stavba, rekonstrukce a modernizace,
údrba a opravy v obci nad 3001 obyvatel
 rekonstrukce a modernizace, údrba a opravy
 nová stavba

Výe nákladù

Podíl SR

do 3 mil. Kè

max. 100 %

do 5 mil. Kè

max. 100 %

nad 3 resp. nad 5 mil. Kè

max. 80 %

nad 5 mil. Kè

max. 70 %

TJ a SK pøedkládají své návrhy prostøednictvím regionálních sdruení a republikových svazù ÈSTV,
které zároveò urèí priority v rámci své pùsobnosti. Ze ádostí doruèených regionálními sdrueními
a sportovními svazy bude Investièní a technickou radou sestaven návrh Investièního programu
ÈSTV na rok 2008, který bude po schválení VV ÈSTV pøedán se vemi pøílohami na MMT
k dalímu posouzení. Vekeré dalí formuláøe i zpùsob jejich vyplòování jsou k dispozici u oprávnìných subjektù.
Navrhované investièní akce musí být realizovány nejpozdìji do 30. listopadu 2008. Pokud je
akce provádìna na základì stavebního povolení, musí být do konce roku 2008 vydáno i kolaudaèní rozhodnutí nebo kolaudaèní souhlas.
Navrhované investièní akce musí odpovídat podmínkám stanoveným v Zásadách ministerstva
kolství, mládee a tìlovýchovy pro poskytování, èerpání a zúètování dotací ze státního rozpoètu, urèených na podporu rozvoje a obnovy materiálnì technické základny ve sportu v platném
znìní pro rok 2008, a zároveò musí být doloeny vemi povinnými pøílohami.
Vzhledem k tomu, e ministerstvo kolství mládee a tìlovýchovy vydává Zásady pro násle-
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dující kalendáøní rok vdy pøiblinì v mìsíci èervenci pøedcházejícího roku, uvádíme zatím pouze
soupis takových dokladù, které byly povinnými pøílohami ádostí podle zásad platných do roku
2007, a u kterých je pøedpoklad, e budou vyadovány i v dalím období.














investièní zámìr a podepsaný formuláø MMT  ádost o dotaci,
formuláøe pro databázi ISPROFIN (informaèní systém programového financování),
projekt nebo studie u staveb (dva a ètyøi výkresy vystihující technický zámìr),
souhrnný rozpoèet nákladù akce, vèetnì závazného dokladu o spolufinancování,
výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb, jimi dokládá adatel
vlastnictví nemovitosti (ne starí tøi mìsíce), (Vzhledem k pøedpokládanému termínu pøedkládání ádostí na MMT do 30. øíjna 2007 musí být výpis z katastru nemovitostí vystaven nejdøíve v mìsíci srpnu 2007),
platnou dlouhodobou (jetì min. 15 let) nájemní smlouvu, pokud je ádáno o dotaci do majetku jiného subjektu a souhlas majitele s realizací dotované akce,
stanovisko nebo koncepci pøísluného národního sportovního svazu nebo zastøeující tìlovýchovné organizace (VV ÈSTV) k pøedkládané ádosti, v pøípadì podání prostøednictvím ÈSTV
není nutné stanovisko dokládat  ÈSTV pøiloí stanovisko pøi pøedání na MMT,
stanovisko mìsta nebo obce, pøípadnì svazku obcí, ve vazbì na koncepci rozvoje a na územní plán, vèetnì dvou fotografií vystihujících aktuální stav sportovního zaøízení,
stanovy (TJ/SK), jimi prokazuje náplò své èinnosti v oblasti sportu a tìlovýchovy,
úøednì ovìøená kopie dokládající pøidìlení IÈ, jí organizace dokládá existenci ekonomického
subjektu,
potvrzení místnì pøísluného finanèního úøadu, e adatel nemá daòové nedoplatky, e není
v úpadku, a e majetek není zatíen zástavním právem (ne starí tøi mìsíce),
potvrzení místnì pøísluné správy sociálního zabezpeèení, e adatel nemá nedoplatky na
sociálním pojitìní.

Po uveøejnìní Zásad MMT pro rok 2008 bude oprávnìným subjektùm zaslán formuláø MMT
ádost o dotaci pro rok 2008, který je povinnou pøílohou kadé ádosti a zároveò obdrí informaci
o stanovených podmínkách, pøípadných zmìnách a nutnosti dokládání dalích pøíloh ádosti.
Upozoròujeme, e pøi pøedkládání návrhù je tøeba vìnovat znaènou pozornost kontrole zpracování Investièního zámìru (IZ). Správnì zpracovaný investièní zámìr je základním pøedpokladem
pro kladné vyøízení ádosti. Investièní zámìr s vyznaèením pøíloh a podepsaný koneèným pøíjemcem dotace (TJ/SK) musí být zpracován na pøiloeném formuláøi, s uvedením vech pøedepsaných údajù tak, aby svým rozsahem odpovídal èl. 6 Pokynu MF ÈR è. R 1  07  k vyhláce
560/2006 Sb. a zároveò tak, aby údaje v nìm uvedené nebyly rozporné a odpovídaly názvem
akce, rozpoètovanou èástkou, rozmìry a pøípadnì jinými stanovenými parametry údajùm uvádìným ve vypracovaných technických zprávách, studiích a projektech.
Ve formuláøi investièního zámìru musí být vdy akce popsána, není moné se pouze odkázat
na technickou zprávu nebo studii. V pøípadech, kdy jsou vypracovány studie èi projekty, doporuèujeme pøiloit k investiènímu zámìru vdy technickou zprávu s vyznaèením prací, které mají být
pøedmìtem investièní akce, na ní je dotace poadována.
Vzhledem k pomìrnì èastým nedostatkùm je Vzor vyplnìní Investièního zámìru souèástí pøiloeného formuláøe IZ. ÈSTV doporuèuje zaslat vekeré formuláøe vèetnì vzorù i v elektronické
podobì vem subjektùm, které budou ádosti prostøednictvím ÈSTV pøedkládat, aby pøedkládající subjekty mohly vyplnit dokumenty podle vzorù a pøedelo se tak moným komplikacím.
U subjektù, které mají na odpovídající úrovni technické vybavení, doporuèujeme vyplòovat vekeré dokumenty vdy v elektronické podobì na PC a následnì vytisknout. (Ruènì vyplòované
dokumenty jsou èasto neèitelné a nepøehledné).
V oblasti pøedkládání formuláøù ISPROFIN (døíve RA 80, RA 81) dolo ke zmìnì právního
pøedpisu a od 1. ledna 2007 je nutné postupovat v souladu s vyhlákou MF ÈR 560/2006 Sb.,
a dalími pokyny MMT a MF ÈR, podle kterých je nutné tyto formuláøe zpracovávat a pøíslunému ministerstvu zasílat v elektronické i titìné podobì. Pro vyplòování dokumentù ISPROFIN je
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nutné, aby adatel disponoval internetem a pomìrnì kvalitním PC  dokumenty se vyplòují ve
speciálním programu, obsahujícím velké mnoství èíselníkù, tabulek i jiných údajù a zastaralé PC
zpracovávají vkládané údaje ve velmi dlouhém èasovém úseku s tím, e nelze na takových PC
vylouèit ani výskyt chyb.
Kadý zpracovávaný dokument si vytváøí jedineèný kód, který slouí pøíslunému ministerstvu
ke srovnání elektronické a titìné podoby dokumentù zasílaných k ádosti o poskytnutí dotace,
a který se v pøípadì jakýchkoliv zmìn v ji odeslaném formuláøi automaticky mìní. Vzhledem
k nedostatku zkueností s aplikací nového právního pøedpisu do tvorby dokumentù ádosti
a snaze eliminovat znaèné mnoství chyb, zpracoval ÈSTV vlastní jednoduchý formuláø, který
musí být souèástí ádosti doruèené na ÈSTV, a do kterého adatel (TJ/SK) vyplní poadované
pøedepsané údaje. Tyto údaje pak budou pracovníky ÈSTV pøeneseny do formuláøù ISPROFIN
a evidovány na odboru vnitøní ekonomiky pro elektronickou komunikaci s MMT a zároveò budou
pøiloeny v titìné podobì k ádosti pøísluné TJ/SK a pøedány po schválení VV ÈSTV ve stanoveném termínu na MMT. Uvedený postup se týká pouze ádostí pøedkládaných prostøednictvím
ÈSTV. Subjekty pøedkládající ádosti na MMT samostatnì, jsou povinny postupovat v souladu
s výe uvedenou vyhlákou a pøíslunými pokyny MF ÈR a MMT.
Pro potøeby ÈSTV je nutné pøiloit v jedné kopii Investièní zámìr, formuláø (MMT) ádost
o dotaci pro rok 2008 a podepsaný formuláø (ÈSTV) Údaje pro vyplnìní ISPROFIN, ostatní doruèené dokumenty musí být pouze v poètu poadovaném ministerstvem a ÈSTV je po kontrole
pøedá se svým stanoviskem ve stanoveném termínu na MMT.
Termín pro zasílání poadavkù na poskytnutí dotací a zaøazení do návrhu Investièního programu ÈSTV na rok 2008 je od 1. do 31. srpna 2007. U vech návrhù pøedloených prostøednictvím
ÈSTV je nutné v souladu s bodem A2 ádosti o dotaci pøedpokládat, e jednání pro dalí øízení
o dotaci a pro realizaci investièní akce budou probíhat mezi ÈSTV a MMT. ádosti doruèené bez
stanoviska regionálního sdruení nebo národního sportovního svazu èi pøípadnì obou oprávnìných subjektù a neúplné nebo nesprávnì vyplnìné poadavky a poadavky doruèené po stanoveném datu nebudou do projednávání návrhu Investièního programu ÈSTV zaøazeny a nebudou
ani pøedloeny MMT k dalímu posouzení.
S pøípadnými dotazy se mùete obrátit na Odbor vnitøní ekonomiky ÈSTV, Zátopkova 100/2, PO
Box 40, 160 17 Praha 6. Kontaktní osoby:
Stanislav Janou
Ing. Alexandra Prchalová
Ludmila Vrbová

lll

tel: 233 017 340
tel: 233 017 311
tel: 233 017 305

e-mail: janous@cstv.cz
e-mail: prchalova@cstv.cz
e-mail: vrbova@cstv.cz

CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI

-red-

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). Umístìní inzerce v TP Zpravodaji
je nutno pøedem domluvit s odpovìdným redaktorem Vladimírem Civínem,
e-mail: civin@cstv.cz, tel.: 233 017 416.
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Právní poradna

Okénko do sportovních svazù

Dotaz: Stanovy naeho klubu umoòují volit a být volen èlenùm starím 18 let. Jak je to s hlasovacím právem na valné hromadì nezletilých èlenù? Nebo hlasují pouze plnoletí èlenové
klubu?

l PØEDSTAVILI SE ZLATÁ BADMINTONISTKA LUDÍKOVÁ,
STØÍBRNÝ ZÁPASNÍK VÁLA l

V pøípadì, kdy stanovy sdruení (klubu) neupravují konkrétnìji oprávnìní èlenù hlasovat na valné
hromadì (v daném pøípadì není upraveno obecné hlasování v bìných otázkách), je tøeba vycházet z obecné úpravy zpùsobilosti k právním úkonùm obsaené v obèanském zákoníku.
Obèanský zákoník stanoví, e zpùsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat
práv a brát na sebe povinnosti, tj. zpùsobilost k právním úkonùm se nabývá v plném rozsahu
zletilostí, tedy dovrením osmnáctého roku vìku. Nezletilé dìti jsou pak zpùsobilé jen k takovým
právním úkonùm, které jsou pøimìøené jejich vyspìlosti (mají tzv. omezenou zpùsobilost).
Pokud jde konkrétnì o to, zda mohou èlenové mladí 18 let hlasovat na valné hromadì
o bìných otázkách (mimo volbu) je tøeba zváit, zda jde o otázku, o které rozhodnout je pøimìøené èi nepøimìøené jejich vìku. Domnívám se, e za bìných okolností lze ji patnáctiletého
èlovìka povaovat za dostateènì rozumovì a volnì vyspìlého k tomu, aby byl schopen podílet
se na rozhodování v záleitostech chodu spolku, jeho je èlenem.
Tedy lze shrnout, e v pøípadì uvádìném v dotazu budou pøi volbì orgánù sdruení hlasovat
pouze èlenové starí 18 let. V ostatních záleitostech mohou hlasovat i èlenové starí 15 let.
Mladí 15 let hlasovat nebudou.
Dotaz: V naem SK probìhla valná hromada, která mimo jiné schválila nové stanovy. Jak máme
v tomto pøípadì postupovat vùèi Ministerstvu vnitra ÈR?
Pøedpokládám, e vá SK je ji jako obèanské sdruení u Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR) registrován. V tomto pøípadì tedy nedolo na valné hromadì ke schválení nových stanov, ale ke
schválení zmìny doposud platných a na MV ÈR registrovaných stanov (pokud je ji obèanské
sdruení registrováno a nedochází k jeho zániku a vzniku jiného obèanského sdruení, je tøeba
za zmìnu stanov povaovat jakýkoli zásah do pùvodních stanov, tedy i zásah pomìrnì rozsáhlý).
Podle ustanovení §11 zák. è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù v platném znìní je sdruení
povinno v pøípadì, e jeho kompetentní orgán schválí zmìnu stanov, tuto zmìnu do 15 dnù od
jejího schválení MV ÈR oznámit (nedochází k nové registraci stanov). To znamená, e na adresu
MV ÈR je tøeba zaslat oznámení v tom smyslu, e probìhla valná hromada SK, která schválila
zmìnu stanov SK (v pøípadì, e zmìna stanov není pøíli rozsáhlá je vhodné pro lepí pøehlednost vymezit, ve kterých èláncích èi bodech ke zmìnám oproti pùvodnímu znìní dolo) a úplné
nové znìní stanov ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení bude SK vráceno s vyznaèením,
e MV ÈR zmìnu stanov vzalo na vìdomí.
V pøípadì, e by MV ÈR shledalo zmìnu stanov v rozporu se zákonem, vyzve SK, aby zjitìné
nedostatky odstranil.
Vzhledem k tomu, e k tomuto odstranìní je stanovena lhùta, a to tak, e do 60 dnù od doruèení výzvy je sdruení povinno závady odstranit a do dalích 10 dnù o tom MV ÈR vyrozumìt, lze
pro pøítì doporuèit, aby valná hromada pøi zmìnì stanov povìøila výkonný orgán SK (napø.
výkonný výbor) k pøípadnému doplnìní stanov dle pokynu MV ÈR (jde toti vlastnì o dalí zásah
do stanov, k nìmu je kompetentní ve vìtinì pøípadù nejvyí orgán sdruení  v daném pøípadì
valná hromada).
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV

rùbìh a závìry 19. valné hromady
ÈSTV, ale i prezentace nedávných
úspìchù badmintonistky Kristíny Ludíkové a zápasníka Davida Vály (viz foto),
informace o pøípravách na MS v korfbalu a situaci ve Svazu kulturistiky a fitness byly hlavními
body programu kvìtnové tiskové besedy ÈSTV.
Kristína Ludíková se stala v Saarbrückenu
juniorskou mistryní Evropy ve ètyøhøe spoleènì Olgou Konnonovou z Bìloruska. Ve dvouhøe skonèila osmnáctiletá èeská nadìje na
5. místì a podílela se na výborném 7. místì
drustva. Juniorské evropské zlato Ludíkové
patøí k nejvìtím úspìchùm historii èeského
badmintonu. Srovnatelným výsledkem je postup Tomasze Mendreka na olympijské hry
v Barcelonì. Právì Mendrek vedl Kristínu ve
finále jako trenér.
Za tímto úspìchem stojí pøedevím její otec
Petr Ludík, který byl u jejích prvních krùèkù
v Trenèínì. Po pøijetí na Obchodní akademii
do Brna pøestoupila do Sokola Jehnice, kde
trénovala pod vedením Ladislava Vorla. Od
roku 2006 je Ludíková vybrána do projektu IBF
Peking 2008, který obnáí spoleènou pøípravu
v dìjiti MEJ  nìmeckém olympijském centru
Saarbrückenu. Zde se pod vedením asijských
trenérù kadodennì pøipravuje 16 vybraných
hráèù a hráèek a do zaèátku OH 2008. Spolubydlící Ludíkové je její deblová partnerka Konnonová. Obì ijí jen badmintonem a pro svùj
úspìch jsou ochotné obìtovat úplnì vechno.
Jednoznaèným cílem obou jsou olympijské hry
v Pekingu v roce 2008.
Stejnì jako Ludíková dosáhl ivotního úspìchu zápasník David Vála na mistrovství Evropy v Sofii. Pøemoitele nael a ve finále
a odvezl si z kontinentálního ampionátu støíbrnou medaili. Po tøech vítìzstvích podlehl ve
váhové kategorii do 120 kilogramù v øecko-øímským stylu a v boji o titul. Nestaèil na olympijského vítìze a mistra svìta Chasana Barojeva z Ruska, s ním prohrál jednoznaènì 1:13
na body.

Devìtadvacetiletý rodák z Liberce získal
svou první seniorskou medaili na mezinárodní
scénì.
Vítìzné taení èeského borce soutìí zastavil ho a poslední soupeø s pøezdívkou Ruská
zeï. V supertìké kategorii je Barojev momentálnì nejvìtí hvìzdou, ve své sbírce má
olympijské zlato z Atén 2004 i nìkolik titulù
mistra svìta.
Èeský korfbalový svaz byl povìøen Mezinárodní korfbalovou federací (IKF) uspoøádat
v Èeské republice letoní mistrovství svìta. Po
zváení nìkolika alternativ se soutì uskuteèní v Brnì. Termín MS je 31. øíjna  10. listopadu 2007 s tím, e vìtina utkání, vèetnì semifinálových a finálových zápasù, probìhne
v mìstské hale ve Vodovì ulici.
Úèastníky MS bude 16 drustev (Nizozemsko, Belgie, Portugalsko, panìlsko, Velká Británie, Nìmecko, Rusko, Polsko, Maïarsko,
USA, Taiwan, Hongkong, Austrálie, Indie, Jihoafrická republika a ÈR), která budou rozdìlena do ètyø základních skupin. Blií informace k MS jsou na www.extrakorfbal.cz.
-civ-
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l MIMOØÁDNÁ NABÍDKA SOFTWARE PRO SPORTOVNÍ KLUBY ÈSTV l
a základì prodlouené smlouvy mezi ÈSTV a firmou Microsoft si mohou tìlovýchovné
jednoty a sportovní kluby ÈSTV za mimoøádnì výhodných podmínek poøizovat software.
Navíc nový zpùsob nákupu je jednoduí a uetøí odbìratelùm z øad ÈSTV cestu do
prodejny distributora. Firmou Microsoft povìøený prodejce softwaru, firma ABAKUS a.s.,
vyuívá k distribuci a technické podpoøe vybudovanou sí firmy PVT a.s. a poadovaný software
zájemci dodává buï potou, nebo elektronicky (e-mailem).
O co se v této smlouvì jedná?
Firma Microsoft se v této smlouvì zavazuje, e umoní vem sdrueným subjektùm ÈSTV, které
vyhovují stanoveným smluvním podmínkám (viz níe), odebírat vybrané produkty firmy v rámci
tzv. Microsoft Select Licence za ceny odpovídající cca 10% bìných obchodních cen. Nabídka
programù je velmi iroká a plnì pokrývá administrativní potøeby sportovních organizací. Struèný
výbìr software je definován (vèetnì pøibliné ceny v Kè) na webu ÈSTV: (http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf).
Podmínky pro monost vyuívat smlouvu jsou následující:
Produkty mohou nakupovat sdruené subjekty ÈSTV, které ve své poslední úèetní závìrce vykázaly v oblasti nezdanìného hospodaøení zisk mení ne 200 tis. Kè a zároveò nemìly vìtí
ztrátu ne 400 tis. Kè. Dalí podmínkou je skuteènost, e subjekt nevykázal v úèetní závìrce
majetek vyí ne 30 mil. Kè.
Jak si vybraný software objednat?
Nejprve je tøeba ádaný SW vybrat z nabídky na webu ÈSTV, naleznete jej na adrese (http://
www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf), a rozhodnout se, zda kromì licence
(aktivaèních klíèù) budou poadována i instalaèní média (CD ROM). Pokud je odbìratel vlastní
z døívìjích instalací, není jejich dodávka nutná.
Subjekt ÈSTV (TJ/SK, regionální nebo krajská organizace ÈSTV, sportovní svaz) si objedná
vybraný software e-mailem nebo telefonicky na tìchto adresách nebo telefonních èíslech:
V pracovních dnech od 917 hodin:
Jana Èudejková
e-mail: podhorna@abdist.cz
Zdenìk Èmelík
e-mail: Zdenek.Cmelik@pvt.cz

tel.: +420 221 863 129
tel.: +420 266 198 530

Non-stop:
HelpDesk:

tel.: +420 266 198 366

e-mail: helpdesk@pvt.cz

Zájemce nahlásí dodavateli následující údaje:
 organizaèní èíslo ÈSTV
 IÈ
 celý název subjektu (viz registrace MV ÈR)
 kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
 adresu, kam poslat SW + licence(potou, mailem)
 fakturaèní adresu (v pøípadì distribuce SW e-mailem)
 zda poaduje instalaèní média
Dodavatel vyøídí objednávku do pìti pracovních dní a zale objednavateli poadovaný produkt potou na dobírku, nebo mailem.
V pøípadì nejasností èi problémù kontaktujte nás na tel.: 233 017 409, 603 515 513 nebo na
e-mailu: langr@cstv.cz.
-red-
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l OBJEDNEJTE SI KNIHY O ÚÈETNICTVÍ A DAÒOVÝCH POVINNOSTECH l
iøí Topinka je autorem publikací Úèetnictví tìlovýchovných jednot a sportovních klubù
a Daòové povinnosti tìlovýchovných jednot a sportovních klubù, které se zabývají výkladem problematiky úèetnictví a daòových povinností v podmínkách obèanských sdruení  tìlovýchovných jednot, sportovních klubù a sportovních federací. Knihy jsou nepostradatelným pomocníkem a rádcem v oblasti daní a úèetnictví. Vydalo je Nakladatelství Olympia a.s., a lze je objednat na adrese: Sklad a expedice Nakladatelství Olympia, Vaníèkova 2,
160 17 Praha 6-Strahov, tel.: 274 822 902, fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz

Úèetnictví tìlovýchovných jednot a sportovních klubù
Kniha je systematicky èlenìna do tøí èástí. První èást obsahuje výklad obecných povinností stanovených úèetními pøedpisy a jejich aplikaci v podmínkách TJ/SK  vymezení úèetní jednotky, volby úèetního období a rozsahu
vedení úèetnictví, zásad a principù úèetnictví, vysvìtlení úèetnictví jako soustavy ekonomických informací poèínaje úèetními pøípady a konèe úèetní závìrkou a vedení úèetnictví ve specifických situacích spojených se zánikem
úèetní jednotky. V druhé èásti knihy jsou podrobnì a se zvlátním pøihlédnutím k problematice tìlovýchovy a sportu vyloeny úèetní metody a úèetní
postupy  zejména problematika oceòování a úètování o dlouhodobém hmotném majetku, zásob, pohledávek a závazkù i vlastního jmìní. Obsáhlý výklad v této èásti knihy se zabývá problematikou úètování nákladù a výnosù, jejich èlenìním podle
jednotlivých èinností a zjiováním výsledku hospodaøení. V poslední èásti knihy jsou vyloeny
povinnosti TJ/SK v souvislosti se sestavováním úèetní závìrky  mimo problematiky samotné úèetní závìrky také otázky spojené s inventarizací majetku a závazkù a vyuití údajù z úèetnictví
a úèetní závìrky pro finanèní øízení TJ/SK. Text knihy je doplnìn vzory jednotlivých úèetních knih,
úèetních výkazù a dalích písemností jako jsou napøíklad inventární karty majetku, vzorového úèetního rozvrhu èi inventárního soupisu majetku. Souèástí knihy jsou také pøíklady nejèastìjích úèetních souvztaností pouívaných v podmínkách TJ/SK. Publikace je urèena jak zaèáteèníkùm, tak
i zkueným úèetním. Výklad obsahuje øadu poznatkù z praxe, typických pro oblast TJ/SK, kterým
jiné odborné publikace nevìnují pozornost  kupøíkladu oceòování a odpisování majetku nabytého
pøed rokem 1990 èi majetku nabytého s pouitím dotací, vztahy TJ/SK s jejich vlastními èleny
a øadu dalích.

Daòové povinnosti tìlovýchovných jednot a sportovních klubù
Navazuje na publikaci Úèetnictví tìlovýchovných jednot a sportovních klubù. Obsahuje výklad problematiky jednotlivých daní v podmínkách TJ/SK,
s výjimkou daní spotøebních. Kniha je èlenìna do samostatných èástí podle
jednotlivých druhù daní vybíraných v ÈR. V první èásti je vyloena problematika danì z pøíjmù právnických osob a její aplikace v podmínkách TJ/SK.
Zvlátní pozornost je vìnována daòovým aspektùm hlavní (sportovní) èinnosti, zdaòování pøíjmù z reklam a zdaòování nájmù. Tato èást obsahuje také
podrobný výklad postupu pøi konstrukci základu danì a aplikaci poloek sniujících základ danì. Velká pozornost je vìnována také otázkám poøízení
a pouívaní hmotného majetku pro zdaòovanou i nezdaòovanou èinnost TJ/
SK a s tím spojených daòových dopadù. V dalí èásti jsou vyloeny i nìkteré povinnosti TJ/SK jako
plátcù danì z pøíjmù fyzických osob a to ve vztahu ke sportovcùm, trenérùm èi rozhodèím. Publikace obsahuje dále výklad k problematice danì z pøidané hodnoty v podmínkách TJ/SK. Tato problematika je vyloena i s ohledem na nové povinnosti, které TJ/SK nastaly po vstupu ÈR do EU.
Samostatné èásti v publikaci jsou vìnované oblastem silnièní danì, danì z nemovitostí, danì darovací a zbývajících majetkových daní. V omezeném rozsahu se autor vìnoval také problematice
správy daní a poplatkù a v jejím rámci také problematice kontroly a správy dotací èi místních poplatkù jako problematice typické pro TJ/SK. Publikace obsahuje øadu praktických pøíkladù a zkueností
a i doplnìných o odkazy na konkrétní soudní rozhodnutí v dané vìci.
-red-

5 / 2007

n10n

l KØEST KNIHY PROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC l
pøíjemném prostøedí praského Braunova sklepa na Karlovì
námìstí se 16. kvìtna konal slavnostní køest kniní publikace
Profesionální sportovec. Autorem je Tomá Sluka, kniha vyla
v nakladatelství Havlíèek Brain Team.
Poprvé v této íøi rozebírá propojení sportu a sportovcù se stránkami
právními, ekonomickými a obchodnì-podnikatelskými. Je urèena pøedevím profesionálním sportovcùm, správním orgánùm, advokátùm i
soudcùm, ale zaujme jistì i irokou veøejnost. Souèástí obsahu je napø.
sport jako právní a ekonomická kategorie, sportovec a právo (právo
Evropských spoleèenství, postavení sportovce v právním øádu Èeské
republiky) a mnoho dalích zajímavých informací.
Vzhledem k ojedinìlosti tohoto druhu literatury lze pøedpokládat vyuití té studenty vech typù kol se sportovním zamìøením, mecenái a
sponzory sportu èi tìmi skupinami, kteøí se podporou sportu hodlají
zabývat teprve v budoucnu.
Knihu pokøtili prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa a fotbalový internacionál Ladislav Vízek.
-eh-

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA ÈERVEN l
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13. 6. 

l HLEDEJTE INFORMACE l

14. 6. 

naich èláncích vás èastokrát odkazujeme na internetové stránky ÈSTV
www.cstv.cz, které nabízejí stále irí
spektrum informací, smìrnic, vyhláek,
smluv èi formuláøù potøebných pro èinnost tìlovýchovných jednot, sportovních klubù i ostatních sdruených subjektù ÈSTV.
Pøipomeòme, e zde najdete napøíklad
smlouvy ÈSTV s Nezávislou spoleèností výkonných umìlcù a výrobcù zvukových a zvukovì obrazových záznamù (INTERGRAM),
s Ochranným svazem autorským pro práva
k dílùm hudebním (OSA), informace o smlouvì o úrazovém pojitìní èlenù ÈSTV s pojiovnou Kooperativa.
Na www.cstv.cz se také více dozvíte o novinkách ve stavebním zákonì, o úèetním programu pro potøeby tìlovýchovných jednot a
sportovních klubù èi o povinnostech v oblasti
ochrany osobních údajù.
Legislativní poradna nabízí mj. vzory pracovnì  právních smluv, vzor smìrnice o cestovních náhradách pro obèanská sdruení èi informace o zmìnách v zákoníku práce. V ekonomické èásti máte k dispozici mnoství úèetních smìrnic a výkazy pro úèetní závìrku roku.
Hledejte informace na www.cstv.cz. Pokud

by náhodou vámi poadovaná informace chybìla, dejte nám vìdìt na adresu: cstv@cstv.cz.
-red-
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4. kolo ÈP v plavání
SP v rychlostní kanoistice
Cyklistický závod Lidice
MÈR trojice, finále  pétangue
ÈP horských kol cc
WalesÈR, kvalifikace ME ve fotbale
ÈP horských kol
Mezinárodní tenisové mistrovství Francie
MSJ ve vzpírání
MÈR ve vícebojích
MÈR ve sportovní gymnastice  volné sestavy
MÈR v boxu
Primátorky ve veslování
MÈR na krátké trati  orientaèní bìh
Extraliga v silnièní cyklistice
MÈR ve støelbì z kue
GP v moderní gymnastice
ME fotbalistù do 21 let ÈRAnglie
ME ve squashi
ME fotbalistù do 21 let ÈR-Srbsko
ME ve vodním slalomu
Míting IAAF Zlatá liga v atletice
Czech Open v taekwon-do ITF
ÈP v pláovém volejbalu
ÈP horských kol cc
SP v kanoistice sjezd na divoké vodì
MÈR koleèkových bruslí
ME fotbalistù do 21 let ÈRItálie
Extraliga v silnièní cyklistice
ME v boxu
Hry olympiády dìtí a mládee
MÈR v golfu na jamky
Memoriál Lubomíra Hargae v dráh. cyklistice
ÈP v pláovém volejbalu
MÈR v MTBO
MÈR juniorù v atletice
ÈP v rychlostní kanoistice
MÈR dvojice  pétangue
ÈP horských kol  sjezd
Mezinárodní tenisové mistrovství Anglie
MÈR v silnièní cyklistice
ME v rychlostní kanoistice
ME v moderní gymnastice
ME v triatlonu
MÈR ve sportovní gymnastice
MS basketbalistek do 20 let
MÈR v MTBO  tafety
MÈR v atletice
MS ve fotbale 20
Avokádo Cup v pétanque
MÈR v jachtingu Fd-6mr,420-4P,Cad-4P,Fb-4P

Praha
Gerardmer
Lidice
Èeská Kamenice
Cardiff
Pøerov
Paøí
Praha
Olomouc
Brno
Ostrava
Praha
Zlaté hory
Jindøichùv Hradec
Monínec
Holon
Arnhem
Royan
Nijmegen
Liptovský Mikulá
Oslo
Tøeboò
Pòov
Velké Losiny
Karlovy Vary
Benátky nad Jizerou
Arnhem
Lankroun
Dublin
Ústí nad Labem
Brno
Opava
Zlín
Kladno
Raèice
Velké Karlovice
Londýn
Brno
Pontavedra / panìlsko
Baku
Kodaò
Liberec
Moskva
Praha
Tøinec
Kanada
Praha
Lipno

