Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 22. VH ČSTV,
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I.

Dlouhodobý program činnosti ČSTV

MOTTO:
Investice do sportu jsou dlouhodobým vkladem pro vyšší kvalitu života, upevňování morálních hodnot a zdraví
občanů České republiky. Český svaz tělesné výchovy (dále jen ČSTV) se v rámci své společenské zodpovědnosti a v
souladu s vytvářenými podmínkami podílí na tvorbě sportovní politiky, na rozvoji a řízení sportu a na nabídce
sportovního vyžití pro občany všech věkových skupin.
VÝZNAM SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
Sportovní prostředí s dominantním postavením ČSTV má významnější vliv než jakékoliv jiné společenské hnutí.
Sport jako společenský a ekonomický fenomén přispívá zásadním způsobem k rozvoji společnosti, sportovní a
tělovýchovné aktivity mají rozhodující pozitivní dopad na zdraví a výchovu populace. Aby sport naplňoval své sociálně
společenské funkce, musí pro něj být vytvořeny základní podmínky. Patří mezi ně zejména právní rámec pro
provozování sportu a sportovních zařízení, pro výchovu a činnost odborníků. Nezbytná je politická podpora a
vícezdrojové financování sportu, zajištění jeho dostupnosti pro nejširší vrstvy občanů a začlenění sportovních a
tělovýchovných aktivit do všech stupňů výchovných a vzdělávacích programů. Sport není v České republice – přes
jeho tradici, historické i současné úspěchy – dostatečně podporován a jeho potenciál není plně využíván. Cílem
dlouhodobého programu ČSTV je tento stav změnit.
POSLÁNÍ ČSTV
ČSTV je dobrovolným sdružením sportovních svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních
klubů a jejich regionálních sdružení. Posláním ČSTV je podporovat sport a pohybové aktivity občanů, sportovní
reprezentaci státu a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim
všestranné služby a vytvářet platformu pro vzájemnou spolupráci. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají
samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.
CÍLE PROGRAMU ČSTV
Cílem dlouhodobého programu je posunout ČSTV na kvalitativně vyšší úroveň, a to jak směrem ke sdruženým
subjektům, tak k vnějšímu prostředí - veřejným institucím, podnikatelským subjektům a občanům České republiky.
ČSTV, největší střešní sportovní sdružení v České republice, musí disponovat efektivní organizační strukturou s
výkonným servisním aparátem. Musí se stát nejvýznamnějším partnerem veřejných, státních a samosprávných
institucí při tvorbě a realizaci sportovní politiky, stejně jako v oblasti legislativní úpravy, řízení a financování sportu.
Jako iniciátor a spoluautor „Koncepce státní podpory sportu v České republice“ se musí významným způsobem
podílet na zajištění více zdrojového financování sportu, které bude garantováno legislativou, bude srovnatelné s
nejlepšími zahraničními standardy a vytvoří stabilní ekonomické zázemí pro činnost sportovních svazů, krajských a
regionálních sdružení, klubů a tělovýchovných jednot.

ČSTV chce být respektovaným pilířem sportovního prostředí v České republice, vybudovaným na svazovém a
regionálním základě a spojujícím podle principu solidarity sport pro všechny, sport hendikepovaných, rekreační,
výkonnostní a vrcholový sport na místní, regionální i celostátní úrovni. Významným partnerem ČSTV jsou v tomto
směru Český olympijský výbor a další střešní sportovní sdružení v České republice.
VZTAHY S VEŘEJNÝMI INSTITUCEMI
Základnu k vytvoření důstojnějších podmínek pro sport spatřujeme ve vybudování uceleného legislativního rámce
pro činnost a financování sportu, vycházející z osvědčených zahraničních modelů. Legislativa musí zahrnovat
komplexní právní úpravu sportu a stanovit pravidla pro dělbu kompetencí státních a samosprávných institucí v oblasti
sportu. Stejně tak musí upravovat právní postavení spolků a občanských sdružení, právní postavení dobrovolných
funkcionářů, trenérů a sportovců, ať už na profesionální, výkonnostní nebo amatérské úrovni. Souvisejícími
legislativními normami jsou loterní zákon, daňové úpravy mecenášství a sponzoringu, právní úprava poplatků,
autorských a dalších práv, a v neposlední řadě zákony, upravující provoz, údržbu a rozvoj sportovní infrastruktury.
ČSTV musí v těsné spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým olympijským výborem
dosáhnout přijetí „Koncepce státní podpory sportu v České republice“ vládou České republiky v podobě, která
vyhovuje potřebám sdružených subjektů a prosadit zařazení oblasti sportu do programového prohlášení vlády a
programů nejdůležitějších politických stran. V této souvislosti bude ČSTV zajišťovat podkladovou a argumentační
základnu a vytvoří aktivní a respektované týmy pro vyjednávání s veřejnými, státními a samosprávnými institucemi.
Současně bude ČSTV iniciovat vznik efektivní platformy, bude-li to přínosné i ustavením samostatného orgánu v
rámci působnosti Vlády ČR, koordinující společný postup sportovního prostředí vůči veřejným institucím.
FINANCOVÁNÍ SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
ČSTV bude usilovat o dlouhodobou, trvale udržitelnou a legislativně garantovanou koncepci více zdrojového
financování sportu a tělovýchovy, spojující veřejné rozpočty (samostatná kapitola ve státním rozpočtu, krajské,
městské a obecní rozpočty) s vlastními zdroji a dalšími příjmy (sponzoring a dary, reklama, autorská, vysílací a další
práva). Cílem je, aby se podpora sportu z veřejných rozpočtů podle poměrových ukazatelů postupně přiblížila
průměru zemí Evropské unie.
Vlastní rozpočtové modely bude ČSTV připravovat transparentně, se zohledněním reálných možností odvodů
SAZKA, a.s., a dividend dalších obchodních společností, které doplní nové finanční zdroje, kompenzující náklady
spojené s dluhovou službou a splácením emise dluhopisů. K dosažení tohoto stavu je třeba na politické úrovni
zhodnotit miliardové přínosy výstavby a provozu víceúčelové arény pro veřejné rozpočty, včetně případné participace
státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy.
ČSTV musí dosáhnout takového podílu na dotačních programech státní podpory sportu, vyhlašovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který bude odpovídat jeho dominantnímu postavení ve sportovním
prostředí České republiky. Zásadního posílení musí doznat finanční zajištění provozu, údržby a rozvoje sportovní
infrastruktury z veřejných zdrojů, stejně jako podpora trenérů mládeže. S využitím studií Evropské unie a vlastního
pasportu sportovních zařízení bude ČSTV usilovat o systematickou investiční výstavbu.
Na základě analýzy vlastního majetku z pohledu jeho přínosu, výkonnosti a udržitelnosti vypracuje ČSTV novou
koncepci hospodaření v této oblasti. Na jejím základě chceme dosáhnout optimalizace, efektivnějšího řízení, využití a
kontroly tohoto majetku, včetně uplatnění majoritních práv a maximalizace vytvářených zdrojů. V rámci koncepce
bude zpracována finanční a provozní analýza případného přesunu sídla ČSTV do ekonomicky i uživatelsky
příznivějších podmínek.
STRUKTURA A ČINNOST ČSTV
Základním krokem je novelizace Stanov ČSTV, která povede - při zachování dvoukomorového uspořádání - k
modernizaci činnosti ČSTV na všech úrovních. Součástí novelizace bude i změna názvu, který neodpovídá poslání
ani faktické činnosti organizace. Chceme vytvořit kvalitnější informační a komunikační systémy mezi organizací a
sdruženými subjekty, které zajistí lepší vzájemnou informovanost, kontrolu a transparentnost. Neméně důležité bude
připravit a realizovat novou strategii v oblasti vztahů s veřejností, prezentující ČSTV jako moderní, výkonnou a
důvěryhodnou instituci a vytvářející prostor pro širší prezentaci i menších sportovních odvětví, krajských a
regionálních sdružení, sportu na základní a mládežnické úrovni a sportu pro všechny.

Modernizace ČSTV vyžaduje podrobnou analýzu struktury a činnosti aparátu ČSTV. Na základě vyhodnocení
poměru mezi ekonomickou náročností a výkony poskytovanými sdruženým subjektům budou stanoveny priority
servisní činnosti na centrální úrovni a cesty k zajištění stabilního finančního zázemí pro činnost krajských a
regionálních sdružení. Čtyřletý program činnosti výkonného výboru bude vycházet z konkrétního rozdělení pravomocí
a zodpovědnosti jeho členů.
Ve spolupráci s Českým olympijským výborem bude připravena strategie rozvoje sportovních center s dominantní
rolí SC Nymburk jako moderního střediska přípravy kandidátů státní sportovní reprezentace. S Českou obcí
sokolskou bude jednáno o podmínkách její ekonomické participace na činnosti sportovních svazů ČSTV. Se
Sdružením sportovních svazů České republiky bude navázána užší spolupráce v oblastech společného zájmu. ČSTV
bude otevřen spolupráci s dalšími subjekty, pokud se ukáže jako smysluplná, vzájemně výhodná a potřebná.
Sdruženým subjektům bude ČSTV poskytovat doporučení v podobě dobrých příkladů a „knowhow“, jako jsou
metodické vzory koncepce rozvoje sportu ve městě a obci pro regionální sdružení nebo vzorové modely řízení a
činnosti sportovních center mládeže a sportovních středisek pro sdružené svazy. Na základě požadavků členských
subjektů budou podávány informace o dostupnosti dotací z evropských fondů, včetně způsobu podání žádostí.
Ve spolupráci s VOŠ ČSTV a dalšími partnery bude ČSTV vytvářet podmínky pro vzdělávání trenérů a cvičitelů,
stejně jako vedoucích pracovníků a ekonomů regionálních sdružení, pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců a připraví
projekt pojištění právní odpovědnosti trenérů a cvičitelů.

Projednáno a schváleno VV ČSTV dne 2.6.2010

II.

Činnost VV ČSTV, hlavní oblasti a zásadní rozhodnutí

 Úvod
Po volební 22.valné hromadě ČSTV začal výkonný výbor, z poloviny obsazen novými členy, velmi intenzivně
pracovat již třetí den po svém zvolení. První čtyři schůze výboru proběhly ve třítýdenních intervalech. Velmi rychle byl
přijat jednací řád, plán činnosti, způsob komunikace, personální a organizační změny v aparátu ČSTV. Byly ustaveny
poradní orgány VV ČSTV včetně komise pro přípravu novely Stanov ČSTV. Zásadním přijatým dokumentem se stal
Dlouhodobý program ČSTV, jehož cílem je posunout ČSTV na kvalitativně vyšší úroveň, a to jak směrem ke
sdruženým subjektům, tak k veřejným institucím, podnikatelským subjektům a občanům České republiky. Jedním
z klíčových prvků programu je zajištění financování ČSTV, vedle státních prostředků také využití vlastního majetku,
jeho optimalizace, efektivnější řízení a kontrola, včetně uplatnění majoritních práv a maximalizace vytvářených zdrojů.
Postupné plnění cílů dlouhodobého programu a usnesení 22.VH ČSTV se promítlo do programu všech schůzí
výboru. Řadu obtížných úkolů se již podařilo splnit, řada procesů byla zahájena. Vedle plánů a představ, jak posunout
organizaci vpřed, se musel výkonný výbor posledních pět měsíců zabývat vývojem situace SAZKA, a.s., která se
dostala dlouhodobým dluhovým zatížením do vážné ekonomické situace přesto, že neustále produkuje více jak
miliardu korun ročně. Kauza se stala středem mediálního zájmu ze všech úhlů pohledu. Situace SAZKA, a.s.,
způsobila také obrat v přízni ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který i z vlastní iniciativy do listopadu 2010
komunikoval s ČSTV velmi konstruktivně. Zásahem do funkčnosti i stability ČSTV bylo přesměrování státní podpory
sportu z MF ČR. Souběh událostí způsobil, že ČSTV pracoval pod soustavným tlakem. V nastoupené cestě však
pokračuje.
Plnění ambiciózních cílů ve správě majetku bylo zpočátku zpomaleno reorganizací aparátu a personálními
změnami, především v ekonomickém úseku, kde proběhla dvojí výměna ekonomického ředitele. Řízení ekonomiky
bylo zásadně změněno. Kromě vlastního postupu vpřed bylo nutné se vypořádat mnohdy s nečekanými zjištěními
skutečného stavu. První efekty ukazují, že přijatá ozdravná opatření, mnohdy razantní, byla správná.
Po rozsáhlé vnitrosvazové diskusi je připraven návrh novely Stanov ČSTV, včetně změny názvu organizace.
Průběh diskuse, přijaté kompromisy i další vývoj aktuálních potřeb, politické podpory a financování sportu ukazují, že
se nemusí jednat o konečné změny, na kterých by se modernizace ČSTV měla zastavit.

 Členská základna
ČSTV sdružuje k 31.12.2010 celkem 72 republikových sportovních svazů a 77 regionálních sdružení. Dalších 23
svazů má statut přidruženého člena. Členská základna čítá 1,541.064 fyzických osob organizovaných v 9.224
tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. V roce 2010 poprvé od zavedení elektronického zpracování
statistiky klesl počet členů – fyzických osob. Také se potvrzuje trend ubývání počtu dobrovolných funkcionářů a
zvyšování jejich věkového průměru. Alarmující pro celou společnost by měla být skutečnost, že úbytek sportujících je
markantní zejména v řadách mládeže.

 Sport ve společnosti
Přes veškeré přidané hodnoty a nezastupitelné funkce pro občanskou společnost stále nemá sport v České
republice odpovídající ocenění a podporu. Pro sdělovací prostředky prakticky neexistuje jiný sport než vrcholový.
Stále těžší pozice klubů a tělovýchovných jednot se sportovišti, dobrovolnými trenéry i klesajícím zájmem dětí
registrují a dle možností řeší pouze místní samosprávy. Na rozdíl od vyšších politických struktur totiž přímo pociťují
význam a sociální roli sportu a pohybových aktivit. Je pravdou, že se sport loni poprvé stal viditelným předvolebním
tématem v parlamentních volbách. Každá z významných politických stran má sport ve svém programu poměrně
pečlivě rozpracován. Na Konferenci Sport a stát, které byl ČSTV před parlamentními volbami spolupořadatelem,
uznali lídři rozhodujících stran potřebu zvýšení všestranné podpory sportu. Od společenského uznání až po
financování. Po volbách však zájem ochladl.

 ČSTV a politická jednání
ČSTV byl aktivní nejen před parlamentními volbami, ale také v průběhu povolebního formování vládní koalice.
Předseda spolu s dalšími členy výkonného výboru jednal o podpoře sportu napříč politickým spektrem. Dílčím cílem
bylo zařazení sportu do programového prohlášení nové vlády, což se poprvé v novodobé historii podařilo. Velmi
dobrou komunikací, zejména s ministrem Dobešem, jsme měli možnost hlavní záměry do vládního prohlášení
naformulovat. Zástupci ČSTV byli nominováni a působí ve všech ministerských expertních komisích. Spolupráce
s odborem sportu MŠMT byla velmi dobrá. ČSTV obhájil pozici sportu i v rozpočtových otázkách. Dokázal
argumentovat a přesvědčit, že další případné krácení státní finanční podpory sport již vážně ohrozí. Plošné
desetiprocentní krácení státních prostředků tak sport v roce 2010 nepostihlo a i pro rok 2011 zůstaly objemy
zachovány. Jednáním ve druhé polovině roku 2010 se podařilo navýšit ministerstvem školství poskytované zdroje na
údržbu a provoz tělovýchovných zařízení. A to hned dvakrát. Podporu ČSTV nenalezl přes opakovaná jednání u
ministra financí, který podmiňoval posílení finanční podpory sportu vyřešením situace SAZKA, a.s., vstupem
strategického partnera. Nadějně vypadalo na podzim 2010 schválení připravené koncepce státní podpory sportu, o
které ČSTV spolu s dalšími spolky usiloval. Na program jednání Vlády ČR se návrh koncepce dostal 9.března 2011.
Byl schválen a přijaté vládní usnesení dává předpoklady ke zlepšení systematické péče o sport. Dobré vzájemné
kontakty byly navázány také s podvýbory pro sport v Senátu i v Poslanecké sněmovně. Předseda ČSTV je na jejich
jednání přizváván a může tak poskytovat poslancům přímé informace. Podvýbory jsou naopak zvané na jednání
Všesportovního kolegia.

 Státní podpora sportu z prostředků Ministerstva financí
Před zahájením příprav státního rozpočtu na rok 2011 se soustředila pozornost na jednání o zachování
nesystémového zdroje z MF ČR, který v objemu cca 300 tis.Kč od r.2008 kompenzoval českému sportovnímu
prostředí do jisté míry výpadek vlastních zdrojů. Ten je způsoben dluhovým zatížením SAZKA, a.s., souvisejícím
především s výstavbou arény, o jejíž vybudování stát akcionáře v roce 2001 požádal, s následnou změnou daňových
zákonů v roce 2005, ale i vysokými odvody akcionářům v době, kdy již společnost měla vysoké závazky. V době
pochopitelných ekonomických restrikcí vlády se nedalo počítat s navýšením příspěvku pro rok 2011 a ohroženo bylo i
samotné zařazení tohoto zdrojového titulu do státního rozpočtu. Předseda ČSTV, místopředsedové a členové
výkonného výboru, T.Král, I.Hašek jednali za ČSTV od září s nejvyššími politickými představiteli o zachování
příspěvku a později i způsobu jeho dělení. Objevily se totiž první informace, že ČSTV, na rozdíl od zbývajících
příjemců dotace, nebude mít možnost si o rozdělení prostředků sám rozhodnout. Přes podporu téměř sedmdesáti
poslanců, se kterými jednali i v regionech představitelé ČSTV, oznámili ministři financí a školství 20.ledna 2011, že
prostředky budou v ČSTV dány k dispozici pouze republikovým sportovním svazům a budou mezi ně děleny klíčem
stanoveným MŠMT. Jednání tak bylo pro ČSTV neúspěšné, protože regionální sdružení ČSTV zůstala bez
garantovaných zdrojů. Význam a dopad jejich činnosti nebyl pochopen a je na nás všech, abychom jejich úlohu
obhájili.

 Vývoj legislativy a účast na její tvorbě
Po období povolebního klidu se vyjasňuje legislativní plán vlády na příští období. ČSTV se soustředí zejména na
legislativu s přímým dopadem na sport. Důležité je, že právě tyto zákony jsou obsaženy v nově schválené koncepci
podpory sportu v ČR. Změna zákona o podpoře sportu je přímo zapsána v programovém prohlášení vlády. Věcný

záměr zákona by měl být hotov do konce tohoto roku a zákon by měl mít podstatně širší záběr, než ten současný.
ČSTV se zapojí do jeho přípravy. Dalším zákonem s dopadem na sport bude nesporně nový loterní zákon, který má
m.j. za cíl zprůhlednit odvody ze všech provozovaných loterií a her. Mohl by znamenat jedno z řešení pro budoucí
systémové a stabilní financování sportu. Dalším ze zákonů, který by mohl ovlivnit sportovní prostředí je občanský
zákoník. Začlenění současného zákona o sdružování občanů právě do této normy musí zachovat podmínky pro
činnost sportovních spolků. Ve hře je novelizace zákona o dobrovolné službě, která má postihnout komplexněji oblast
dobrovolnictví, která je pro nás klíčová. MŠMT veřejně deklaruje, že se bude těmito zákony vážně zabývat, a ČSTV, i
jako člen Všesportovního kolegia, bude při jejich úpravách aktivní. Legislativní rada VV ČSTV vývoj průběžně sleduje.

 Spolupráce s novými partnery - Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů
Je jasné, že sport a pohybové aktivity občanů se všemi pozitivními efekty i činnost sportovních spolků nejsou
středem zájmu pouze sportovních střešních organizací a kompetentního ministerstva. Řada oblastí zájmů je společná
ČSTV i dalším společenským uskupením. ČSTV se v rámci své nové politiky soustředil na nejvýznamnější z nich.
Byla iniciována jednání se Svazem měst a obcí České republiky. Po vzájemné výměně informací vyšlo najevo, že je
oboustranně prospěšné dlouhodobě spolupracovat. Obce jsou významným podporovatelem sportu a společným
postupem obou střešních organizací lze tento vztah posílit. Nový partner může být nápomocen při případných
převodech sportovišť do vlastnictví obcí. Ukázalo se, že významné neshody nejsou ani v názorech na novelizaci
loterního zákona a dalších právních norem, kde společný postup při prosazování jejich úprav by mohl být více
efektivní. Asociace krajů byla kontaktována přímo i prostřednictvím jednotlivých hejtmanů. Řada hejtmanů vyjádřila
svoji podporu ČSTV přímo nejen svými stanovisky, ale i finanční pomocí. Předseda asociace krajů i hejtmani byli
vyrozuměni o změně financování krajských sdružení ČSTV a dopadu na sportovní soutěže v krajích. V případě krajů
je společným zájmem koncepční rozvoj sportu a s tím spojená legislativa. Společné jednání ČSTV a Asociace krajů
k této problematice bude pokračovat.

 Činnost Sekretariátu ČSTV
Po 22.VH ČSTV byly ihned zahájeny změny v řízení organizace. Došlo k personálním výměnám i
k restrukturalizaci útvarů. Cílem bylo zefektivnit řízení, vyjasnit kompetence zejména ekonomických útvarů a
maximálně snížit náklady. Úpravy se týkaly nejen sekretariátu, který čítá v současnosti 19 zaměstnanců, ale zejména
správy sportovních středisek. Do funkce generálního sekretáře ČSTV byl jmenován Jan Boháč. Nový ekonomický
ředitel Jan Prádler zahájil inventuru ekonomických vztahů ČSTV a analýzu hospodářských provozů i činnosti
obchodních společností s majetkovou účastí ČSTV. V říjnu 2010 vystřídal po čtyřech měsících J.Prádlera současný
ekonomický ředitel Michal Krejcar. Započaté ekonomické analýzy byly postupně dokončeny. Výkonný výbor byl
s výsledky postupně seznamován a přijímal navrhovaná racionalizační opatření. Sdružené subjekty byly o činnosti
Výkonného výboru informovány na oživených internetových stránkách ČSTV, kde začaly být pravidelně zveřejňovány
nové události i rozhodnutí učiněná výkonným výborem. Konkrétnější informace přinášel elektronický Zpravodaj ČSTV.
Přesto je vnitřní i vnější komunikace ČSTV zatím jednou z oblastí, kde jsou stále rezervy.

 Novela Stanov ČSTV
Jedním z úkolů, uložených minulou valnou hromadou, bylo připravit návrh nové struktury orgánů ČSTV, včetně
návrhu stanov. Záměr je v souladu s výborem přijatým dlouhodobým programem ČSTV, který v rámci modernizace
organizace s úpravou stanov počítá. Výkonný výbor obratem jmenoval pracovní skupinu pro přípravu novely stanov.
Byl přijat harmonogram příprav a výkonný výbor pravidelně výstupy skupiny projednával a korigoval. Sdružené
subjekty byly od začátku do příprav zapojeny. Řada z nich se příprav aktivně účastnila, poskytla svoje náměty a
připomínky a všichni byli o průběhu příprav informováni. Původní záměr na přijetí novely na mimořádné valné
hromadě na podzim 2010 nebyl realizován. Výkonný výbor rozhodl věnovat více času diskusi a schválit návrh novely
stanov na řádné valné hromadě ČSTV. K diskusi bylo proto využito i podzimních celostátních porad. Navrhované
změny stanov jsou technického rázu i věcné. Nejviditelnější úpravou je změna názvu organizace na Asociaci sportu
České republiky. Stanovám se věnuje podrobně samostatný písemný podklad pro jednání 23.valné hromady ČSTV.
Předpokládá se přijetí navrhovaných stanov s tím, že proces modernizace organizace bude nadále pokračovat.

 Ekonomika ČSTV a financování
Jedná se o zásadní oblast v činnosti ČSTV a všech sdružených subjektů. Ze státních zdrojů měly subjekty
sdružené v ČSTV v roce 2010 k dispozici v jednotlivých účelových programech MŠMT a MF ČR v celkovém objemu o
několik málo milionů Kč více, než v roce 2009. V roce razantních vládních škrtů v podobě plošných krácení o 10% lze
tuto situaci označit za dílčí úspěch. Na činnost vlastního ČSTV nebyly státní dotace použity. Vlastní zdroje byly v roce
2010 tvořeny ze dvou položek – výtěžku SAZKA, a.s., a dividendami z akciových společností. V obou případech se
jednalo o objemy nižší než v minulých letech, přičemž u zdrojů SAZKA, a.s., výrazně nižší. Zejména závazky SAZKA,
a.s., způsobené jak výstavbou haly, tak novými daňovými povinnostmi i odvody akcionářům v minulých obdobích,
nedovolily poskytnout vyšší prostředky akcionářům na financování sportu. Situace byla na rozdíl od minulých let
dopředu dostatečně známá a avizovaná. ČSTV i sdružené subjekty včas reagovaly dalšími úspornými opatřeními. I

přesto dramatický pokles objemu prostředků, používaných především na vlastní činnost sdružených subjektů,
způsobil všem značné problémy. V mnoha případech nedostatek financí vedl k omezení činnosti.
Od minulé valné hromady byla postupně činěna opatření ve správě vlastního majetku ČSTV tak, aby nadále
neprodukoval ztrátu a začal vytvářet zisk. Hospodaření všech sportovních center, jejich jednotlivých provozů, bylo
podrobeno rozboru a bylo účetně sledováno tak, aby bylo možné transparentně posoudit jejich rentabilitu. Řada
provozů byla dána do pronájmu. Návrhy na další nakládání s majetkem, který se po všech opatřeních ukáže jako
neproduktivní, lze očekávat na příští valné hromadě ČSTV. Analýzy činnosti akciových společností byly východiskem
ke změnám stanov společností, přijatých s cílem posílit vliv majoritního akcionáře na činnost těchto společností.
Ekonomické výsledky se promítnou až v příštím období.
Z podnětu valné hromady došlo od roku 2010 ke změně účetních postupů. ČSTV upustilo od účtování výnosů
dohadným způsobem. Důsledkem toho je nezkreslený stav ekonomiky, ale současně nezvykle vysoká účetní ztráta.
Diskutované návrhy na změnu sídla ČSTV mimo energeticky neúnosně nákladný Strahov zůstávají prioritou k řešení
v následujícím roce. Rozsáhlou ekonomickou zprávu pro valnou hromadu, v podrobnějším členění než v minulosti,
včetně výkladů, grafických vyjádření a zpracovaných analýz naleznete na dalších stránkách.

 SAZKA, akciová společnost
Společnosti se během roku 2010 nepodařilo dosáhnout dohody se spolupracujícími bankami o tzv. klubovém
financování, které by překlenulo kritické období splácení krátkodobých a dlouhodobých závazků. V prosinci nabral
vývoj prudký spád poté, co některé z bank prodaly svoje pohledávky za společností. Noví držitelé pohledávek
požadovali jejich splacení. SAZKA, a.s., se neschopností okamžitě splatit závazky dostala do insolvenčního řízení, ze
kterého je východiskem restrukturalizace společnosti za účasti silných finančních partnerů. Zájemců se objevilo
několik, navrhované podmínky spolupráce však nebyly zpočátku pro akcionáře příznivé. Různé názory na způsob
řešení situace zvedly vlnu emocí a osobních střetů i uvnitř ČSTV. Mediální zájem, vyjádřená preference VV ČSTV
zachovat při restrukturalizaci stávající vlastnickou strukturu a neporušit podmínky dluhopisové dokumentace, odlišná
stanoviska dalších akcionářů a konkurence zájemců vedla ke zkvalitnění předkládaných nabídek. VV ČSTV v únoru
rozhodl o parametrickém sjednocení nabídek a jejich vyhodnocení externí poradenskou firmou. Stejný přístup zvolili
i další akcionáři. Valná hromada by tak měla mít k posouzení a rozhodnutí finální návrhy řešení. Situaci mohou změnit
stanoviska, která nemohou akcionáři ovlivnit, např. rozhodnutí soudu. Projednání restrukturalizace společnosti bude
samostatným bodem programu valné hromady s vlastní písemnou dokumentací.

 Sportovní reprezentace a příprava sportovně talentované mládeže
Péče o sportovní reprezentaci a přípravu sportovně talentované mládeže je jedním z klíčových úkolů republikových
sportovních svazů. Výsledky reprezentantů jsou v kontrastu s podmínkami, které jsou k dispozici, stále velmi dobré.
Přes relativně velmi slabou státní finanční podporu ve srovnání s mezinárodní konkurencí dosahují čeští sportovci
stále vynikajících a nepřehlédnutelných úspěchů na světových i evropských soutěžích. Za všechny lze vyzvednout
hokejový národní tým, který dokázal v roce 2010 vybojovat titul mistrů světa, veslaře Ondřeje Synka, mistra světa na
skifu a basketbalistky, které získaly stříbrné medaile na mistrovství světa pořádaném v České republice. Sportovní
úspěchy jsou skvělou reklamou České republiky. Nové systémové zajištění státní sportovní reprezentace v celé šíři,
včetně systemizace zdravotnického zabezpečení a péče o talentovanou mládež, je obsaženo v nedávno přijaté
Koncepci státní podpory sportu v ČR.
Základem úspěšné reprezentace jsou kvalitní podmínky pro přípravu talentované mládeže. V této oblasti došlo od
1.1.2011 ke změně dotačních programů MŠMT. ČSTV měl možnost těsně spolupracovat na úpravě dosavadních tří
programů zaměřených na talentovanou mládež – sportovní centra mládeže SCM, sportovní střediska SpS (bývalé
sportovní třídy) a sportovní talent ST. Sloučením vznikl jeden program, se stejným objemem finančních prostředků.
Jeho podmínky dávají republikovým svazům větší pravomocí flexibilně přizpůsobovat finanční podporu jednotlivým
věkovým skupinám talentované mládeže podle svých potřeb. Tyto úpravy jsou již v souladu s novými koncepčními
záměry státní podpory.
ČSTV aktivně spolupracuje s Antidopingovým výborem ČR, jehož ředitelem se stal v průběhu roku 2010 Miloš
Vrabec, bývalý pracovník Českého svazu juda. Společným úsilím jsou svazy informovány o novinkách
v antidopingové prevenci, zejména o seznamech zakázaných látek a metod, a podmínkách v oblasti terapeutických
výjimek.

 Sport pro všechny
Sport pro všechny je sférou, ve které lze nejvíce využít pozitivních efektů, jež sport a pohybové aktivity společnosti
přinášejí. Paradoxně je přitom oblastí nejméně státem podporovanou. Dotačního programu MŠMT využila v roce 2010,
stejně jako v předchozích letech, všechna regionální sdružení ČSTV. Prostředky byly použity na akce zařazené do
programu ČSTV „Sportuj s námi“. S podporou prostředků ze státního rozpočtu ve výši 6,300.000,- Kč bylo v programu
„Sportuj s námi“ zorganizováno v roce 2010 celkem 2017 akcí, kterých se zúčastnilo 289.776 osob. Na zorganizování
těchto akcí bylo vynaloženo 16.490.502,- Kč z dalších zdrojů (sponzorské dary, příspěvky obcí, startovné, poplatek

účastníků). Podíl jiných zdrojů se v posledních letech stabilizoval a pohybuje se v rozmezí 70–75% na každou akci.
Všechny uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu v rámci veřejně prospěšných programů
v tělovýchově, sportu a turistice na projekt „Sportuj s námi“ pro rok 2010 byly vyhodnoceny a prostředky vyúčtovány
k datu 15. ledna 2011.

 Servis poskytovaný sdruženým subjektům
Rozsah servisu, služeb a odborného poradenství, které ČSTV poskytuje sdruženým subjektům, zejména na
Strahově sídlícím republikovým sportovním svazům, je široký. Soubor služeb byl v průběhu roku aktualizován.
Ve stručném přehledu se jedná o zajišťování komplexního servisu ekonomických a účetních služeb, včetně daňového
poradenství, půjček svazům, odborného poradenství při podávání žádostí o investiční dotace ze státního rozpočtu a
následně při postupu a realizaci přidělené investiční akce, poradenství při vyúčtování státních dotací, zprostředkování
majetkového a odpovědnostního pojištění, pojištění při vycestování týmů do zahraničí a související podpora při
likvidaci pojistných událostí. Je nutné sem zahrnout i poskytování úrazového pojištění členů ČSTV, zabezpečení
plnění zákonných povinností sdružených subjektů v podobě kolektivních smluv s Ochranným svazem autorským
(OSA) a Intergramem. Nově se podařilo sjednat odpovědnostní pojištění trenérů, členů ČSTV, vytvořením zcela
nového produktu s pojišťovnou. Součástí servisu je dále bezplatné právní poradenství svazům, regionálním
sdružením, případně konkrétním jednotám a klubům i jednotlivým sportovcům, včetně zastupování v soudních
sporech. Svazy využívají právních služeb také v souvislosti s činností svých účelově zřízených obchodních
společností. Ke každodenní práci svazů jsou k dispozici služby podatelny, rozmnožovny, dodávek kancelářského
materiálu, půjčování vlajek, poskytování skladových prostor, poskytování zasedacích místností, včetně zajištění
občerstvení, registrace členů, sportovně-metodické poradenství poskytované odborem sportu, centrální fax, archivní
služby, prádelna, příležitostná autodoprava a služby v oblasti informatiky a výpočetní techniky, v poslední době velmi
vytěžované a již vnímané jako automatická a každodenní samozřejmost. Snahou je, aby zaměstnanci ČSTV byli
vstřícní, operativní a uživatelé služeb byli se servisem spokojeni. Vyjmenovaný servis je zajišťován skutečně pouze
nezbytně nutným počtem pracovníků.

 Regionální sdružení ČSTV
Regionální sdružení ČSTV jsou ustavená a řízená tělovýchovnými jednotami a kluby působících v jejich okrese.
Poskytují servis a podporu svým TJ/SK a okresním sportovním svazům, pro které jsou administrativním centrem
k řízení základních soutěží. Financování činnosti RS ČSTV je závislé na vlastních zdrojích ČSTV a státním příspěvku
na podporu sportu z MF ČR. Ostatní finanční prostředky, zejména státní dotace MŠMT, jsou jejich prostřednictvím
distribuovány dále do jednotlivých oddílů a klubů, podle klíčů, které si zástupci TJ/SK na svých valných hromadách
schválí. Zdrojů na vlastní činnost RS ČSTV bylo výpadkem financování ze SAZKA, a.s., v roce 2010 podstatně méně,
než v minulém roce. Sdružení musela vlastním rozhodnutím radikálně změnit rozpočty, způsob práce a přijmout
zásadní úsporná opatření. Snížil se počet profesionálních pracovníků, prakticky se zastavila finanční podpora TJ/SK
z vlastních zdrojů. Prioritou bylo zachovat podporu a servis dobrovolným funkcionářům TJ/SK a práci okresním
sportovním svazům. V řadě případů se RS ČSTV dostala k hranici existenčních problémů.
Na přelomu roku, s informací o změně způsobu distribuce státního příspěvku na podporu sportu z MF ČR pro rok
2011, který vylučuje RS ČSTV z řad jeho příjemců, byla bez přípravy postavena tato sdružení před zásadní otázku.
Jak a zda vůbec zachovat alespoň jednoho, u větších okresů dva profesionální pracovníky a administrativní zázemí
pro poskytování služeb, pro které si je TJ/SK zřídily. Zůstaly totiž zcela bez garance financování. Jednou z možností
jak pokračovat, je zpoplatnění služeb okresním sportovním svazům. Naskytla se i možnost komerční spolupráce
s agenturou využívající potenciálu RS ČSTV (vyhlašování sportovce roku), hledají se další možné zdroje financování.
Není to však stabilní řešení a podmínky pro činnost RS ČSTV na rok 2011 stále nejsou zcela vyjasněné. Řada z nich
nemá finanční rezervy, musela již podat výpovědi nájemních smluv i zaměstnancům a uvažuje o ukončení působení
profesionálních pracovníků, čímž se dobrovolní funkcionáři TJ /SK a okresní svazy ocitnou zcela bez servisu.
Činnosti, které RS ČSTV zajišťují, jsou přitom nepostradatelné. Patří sem evidence TJ/SK, správa databází
členské základny, adresářů, účetních výkazů členských TJ/SK, často i jejich zpracování. Aktualizují údaje software
pasportu majetku TJ/SK v ČSTV. Zpracovávají agendu distribuce státních dotací MŠMT na sport pro všechny a
údržbu a provoz TVZ. Od zpracování žádostí, klíčů dělení prostředků, smluv s TJ/SK, až po závěrečné vyúčtování,
včetně průběžného poradenství a kontroly správnosti využití dotací. Asistují při podávání žádostí TJ/SK o státní
investiční prostředky. Zpracovávají agendu okresních sportovních svazů a poskytují jim administrativní zázemí,
včetně vedení personální a mzdové agendy. Vedle toho zajišťují vlastní nezbytnou administrativu, podporu práce
svého výkonného výboru, spravují vlastní internetové stránky s informacemi pro TJ/SK, jednají k podpoře TJ/SK a
sportovních akcí se zastupitelstvy obcí ve svém regionu, a mají významný podíl na společenském oceňování
sportovců a trenérů v lokálních anketách.

 Činnost Krajských sdružení ČSTV
Krajská sdružení ČSTV jsou organizační součástí ČSTV s právní subjektivitou, poskytují služby krajským
sportovním svazům při řízení krajských soutěží a pečují o vytváření podmínek pro rozvoj sportu v příslušném kraji.

Krajská sdružení ČSTV vznikla společným ustavením zástupci zde působících regionálních sdružení s licencí ČSTV a
zástupci krajských sportovních svazů. Servis pro krajské sportovní svazy spočívá v poskytnutí administrativního
zázemí, ekonomických a souvisejících služeb. Podmínky podpory sportu, včetně finanční, jsou ze strany krajských
úřadů v krajích různé, stále se mění a teprve hledají koncepční řešení. Intenzita spolupráce krajských úřadů s KS
ČSTV je převážně dobrá. V každém případě krajské úřady oceňují a využívají přehlednou organizační strukturu ČSTV
a vyzdvihují tuto výhodu sportu oproti jiným neziskovým sférám.
Činnost krajských sdružení ČSTV je financována z rozpočtu ČSTV z kapitoly společných výdajů a pohybovala se
v minulých letech ve výši 20 mil. Kč celkem na všech 14 KS ČSTV. Jejich financování tak bylo vždy stabilní. Pro rok
2011 nastává situace jiná. Zdroje pro společné výdaje ČSTV nejsou k dispozici v dostatečné výši a do okamžiku
rozhodnutí VH ČSTV není jistý objem financování KS ČSTV. Proto VV ČSTV navrhl pro rok 2011 snížit dotaci na
činnost KS ČSTV na 10 mil.Kč s tím, že služby krajským svazům budou po vzájemné dohodě s republikovými svazy
účtovány. Proces vyjednávání podmínek financování mezi republikovými sportovními svazy (v případech, kde krajské
svazy nemají právní subjektivitu), krajskými sportovními svazy a KS ČSTV probíhají a stále nejsou všude uzavřena.
Většina republikových sportovních svazů, například fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, lyžování však
s představiteli KS ČSTV věcně jednají a krajské soutěže by tak neměly být ohroženy.

 Další řešené problematiky na úrovni VV ČSTV
Vedle strukturovaných zpráv v předcházejících odstavcích se výroční zpráva musí alespoň letmo zmínit o dalších
činnostech ČSTV, které VV ČSTV řešil nebo k nim zaujímal stanovisko. Do této skupiny patří pravidelné zprávy o
výsledcích kontrol provedených Revizní komisí ČSTV, kde VV ČSTV schvaloval finanční postihy za zjištěné
nedostatky, zprávy o delimitaci majetku a o řešení nalezeného majetku ČSTV, opuštěného zaniklými TJ/SK. Patří
sem informace o působení Všesportovního kolegia České republiky, které bylo nově ustaveno jako samostatný právní
subjekt, do jehož čela byl zvolen předseda ČSTV P.Kořan, a které navázalo spolupráci s MŠMT na kvalitativně vyšší
úrovni, vzájemně stvrzenou přijetím memoranda. Výbor projednával činnost Vyšší odborné školy ČSTV, která získala
novou akreditaci MŠMT, otevřela dálkové studium a trenérskou školu, a zabýval se také oceňováním dlouholeté
práce dobrovolných funkcionářů v ČSTV, o která je ze strany regionálních sdružení i republikových svazů trvalý zájem
(od minulé VH ČSTV schváleno 139 medailí, 200 čestných odznaků, 173 čestných uznání), mezinárodní činností a
zapojením ČSTV do evropských studií a projektů, sporem ČSTV se Sdružením sportovních svazů ČR, nebo řešením
majetkoprávních vztahů v Plaveckém stadionu v Praze-Podolí.

 Informace o činnosti Legislativní rady VV ČSTV v roce 2010
Legislativní rada VV ČSTV pracovala ve složení: předseda p.Ivan Hašek, členové paní Jarmila Machová, pp. Karel
Kocura, Petr Doležal, Jiří Topinka, sekretář p. Karel Poupě.
Rada jednala od 22. VH ČSTV na 4 zasedáních. Náplní při zasedání LR VV ČSTV byly připomínky
k připravovaným novelám obecně závazných právních předpisů, aplikace norem v subjektech sdružených v ČSTV a
vzájemné vyjasňování právních názorů za účelem sjednocení výkladu pro praktickou činnost sportovních spolků.
Závěry jednání byly využity v odborných úsecích ČSTV. Legislativní rada opakovaně projednávala návrh změny
Stanov ČSTV, zapracovala připomínky sdružených subjektů a spolupracovala s Komisí pro přípravu novelizace
Stanov ČSTV. Legislativní rada dále přijala stanovisko k aplikaci směrnic Evropské unie v oblasti sportu, které bylo
řešeno na základě podnětu Klubu vodního póla STEPP Praha. V této věci šlo o aplikaci práv sportovních svazů ve
svých interních předpisech, kde jsou stanovena omezení kvót účasti zahraničních účastníků v příslušných soutěžích
svazů. Závěry legislativní rady byly předloženy Legislativní komisi Českého olympijského výboru a Legislativní radě
vlády ČR. Tato oblast je nadále řešena s tím, že jednotlivé sdružené sportovní svazy mají zcela odlišné názory
v návaznosti na jejich mezinárodní pravidla. Legislativní rada také shrnula náměty a připomínky sdružených subjektů
k novele občanského zákoníku v oblasti úpravy spolkového práva, které jsou navrhovány v ustanovení § 209 - 298
návrhu. Závěry byly následně předloženy legislativě MŠMT, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti. Po
projednání ve VV ČSTV byly současně předány poslancům k jejich dalšímu využití při projednávání návrhu novely
občanského zákoníku. Legislativní rada zaujala stanovisko k variantám návrhu novelizace loterního zákona.
Předmětem jednání legislativní rady byl i návrh stanov Všesportovního kolegia ČR a Statut Všesportovního kolegia
ČR. Operativně byly prostřednictvím LPO ČSTV konzultovány návrhy změn obecně závazných právních předpisů,
když z časových důvodů nebylo možno tyto projednat na řádném zasedání legislativní rady.

 Informace o činnosti Investiční a technické rady VV ČSTV v roce 2010
Investiční a technická rada pracovala ve složení předseda: p.Šimíček, členové: pp. Ditrich, Kaderka, Krátký,
Kubec, Kučera, Lebeda, Svoboda, Varhaník, jako sekretář pracoval v roce 2010 p. Janouš.
Investiční a technická rada řeší problematiku v oblasti investic z prostředků státního rozpočtu, poskytovaných ČSTV
prostřednictvím programů MŠMT na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu. Dotace ze

státního rozpočtu jsou poskytovány prostřednictvím ČSTV, jako střešního sdružení, do sportovních zařízení ve
vlastnictví či dlouhodobém užívání subjektů sdružených v ČSTV.
V roce 2010 se Rada sešla na čtyřech zasedáních. Na těchto zasedáních projednala a schválila návrh na
rozdělení poskytnuté globální dotace na pořízení strojních investic pro potřeby sdružených národních sportovních
svazů v roce 2010. Dále ITR projednala a schválila „Návrh zásad přípravy Investičního programu ČSTV na rok 2011“
a způsob uplatňování těchto zásad ve vztahu ke sdruženým sportovním svazům a regionálním sdružením, jako
subjektů předkládajících v rámci své působnosti žádosti o poskytnutí investičních dotací a návrhy na jejich zařazení
do Investičního programu ČSTV. V souvislosti se sestavováním Investičního programu ČSTV na rok 2011 schválila
Rada metodiku zařazování doručených žádostí, kdy bylo přihlíženo především k množství poskytnutých dotací dle
územního uspořádání, k pořadí priorit navrhovaných akcí určeného příslušným regionálním sdružením a národním
sportovním svazem a dále k věcné náplni investičních záměrů s jednoznačnou preferencí poskytování dotací
směřujících do rekonstrukcí či výstavby sportovních zařízení souvisejících přímo s výkonem sportovní činnosti. Po
posouzení jednotlivých žádostí schválila Rada návrh Investičního programu ČSTV na rok 2011, který byl po schválení
ve Výkonném výboru ČSTV předložen k dalšímu řízení na MŠMT. Dva zástupci Investiční a technické rady se v roce
2010 podíleli na práci expertní komise jmenované na MŠMT pro oblast poskytování investičních dotací na podporu
rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu a jejich prostřednictvím tak bylo ČSTV umožněno podávat
přímé návrhy na rozdělování státních dotací z programů MŠMT.
Závěr
Výkonný výbor zasedal v období mezi valnými hromadami šestnáctkrát, z toho čtyřikrát na mimořádném zasedání.
Zasedání charakterizovala velmi vysoká účast členů, zvýšený počet projednávaných bodů v programu schůzí a rychlé
tempo jednání. Diskusi byl vždy dán dostatečný prostor. Atmosféra jednání byla pracovní, přes občasná názorově
odlišná stanoviska vždy směřovaná k zřetelně definovanému usnesení. Úkoly uložené výkonným výborem byly
v termínech plněny profesionálními pracovníky celého aparátu ČSTV. Členové výkonného výboru se daleko více než
v minulosti angažovali v podpoře práce předsedy a místopředsedů, účastnili se jako zástupci ČSTV významných
jednání s představiteli a partnery státní správy, veřejných institucí i soukromého sektoru. Reprezentovali VV ČSTV na
valných hromadách regionálních a krajských sdružení ČSTV i republikových svazů. V tomto smyslu jde o
jednoznačný pozitivní posun ve způsobu práce VV ČSTV.

III.

Zpráva o činnosti Smírčí komise ČSTV

Smírčí komise pracovala v tomto složení: předseda p. Karel Poupě, místopředsedkyně pí Marta Výmolová,
členové pp. Aleš Charvát, Karel Kocura, Ivo Lubas, zapisovatelka pí Andrea Vokatá.
Ve své činnosti Smírčí komise ČSTV postupovala podle Stanov ČSTV a schváleného Statutu Smírčí komise ČSTV
s tím, že zejména při svém jednání respektovala zájmy sdružených subjektů. Smírčí komise se ve všech případech
snažila dosáhnout uzavření smíru mezi spornými stranami. Nález Smírčí komise ČSTV byl stanoviskem, na základě
kterého mělo dojít k uzavření smíru mezi spornými stranami. Komise se od 22. VH ČSTV sešla na 4 zasedáních a
řešila 6 návrhů, které splňovaly požadavky na projednání v souladu se Stanovami ČSTV. Ostatní případy byly
postoupeny LPO ČSTV k zaujetí právního stanoviska.
1. PaedDr. Jiří Bobuski x Česká boxerská asociace
- jednalo se o protest proti průběhu konference České boxerské asociace konané dne 20.3.2010. Smírčí
komise ve svém stanovisku konstatovala, že konference proběhla v souladu s platnými Stanovami ČBA a
příslušnými interními předpisy občanského sdružení.
2. Ing. František Mejta x Jihočeský šachový svaz
- na smírčí komisi se obrátil Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu a žádal ji o výklad k
usnášeníschopnosti VV JčŠS vzhledem k podané žalobě. Smírčí komise dospěla k závěru, že žaloba je
opodstatněná a doporučila, aby VV JčŠS uznal své pochybení, žalobou napadané rozhodnutí zrušil a
rozhodoval znovu.
3. TJ Slavoj Stará Boleslav x Jezdecký klub Stará Boleslav
- v řízení se jednalo o vztahy a nakládání s parcelami č. 2455, 2456/1 a 2457 zapsanými na LV č. 3858 a č.
4586 v k.ú. Stará Boleslav. Smírčí komise doporučila zachovat režim výpůjčky dle zákona č. 290/2002 Sb.,
uzavřít mezi účastníky Dohodu o správě majetku do konce roku 2012 a vstup Jezdeckého klubu Stará
Boleslav zpět do TJ Slavoj Stará Boleslav.

4. FK Slavoj Stará Boleslav x TJ Slavoj Stará Boleslav
- majetkové vypořádání v souvislosti s vystoupením fotbalového klubu z tělovýchovné jednoty. Smírčí komise
zaujala právní stanovisko a závěrem došlo k soudnímu smíru.
5. Rudolf Kaiser x Šachový svaz České republiky
- smírčí komise bez nařízení jednání zaujala stanovisko ve shora uvedené věci, kde se jednalo o podání žaloby
na ochranu osobnosti. V průběhu řízení byla uzavřena mezi Rudolfem Kaisrem a Šachovým svazem České
republiky dohoda o narovnání a došlo ke zpětvzetí žaloby.
6. Kajak klub Brandýs na Labem, o.s. x Klub veslování Kondor Brandýs nad Labem, o.s.
- předložen návrh na zahájení řízení s odůvodněním, že po rozdělení TJ BSS Brandýs nad Labem byl předán
majetek v původním právu trvalého užívání pouze na TJ Klub veslování Kondor Brandýs nad Labem. Tato
věc je řešena režimem zákona č. 290/2002 Sb. a po předběžném jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových smírčí komise doporučila další postup.

IV.



Kontrola plnění usnesení 22. VH ČSTV
Usnesení č.I/1 - Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 21. valné hromady ČSTV, včetně kontroly plnění
usnesení 21. VH ČSTV a Hodnocení činnosti ČSTV za uplynulé volební období 2006-2010

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV a jeho příslušným pracovním orgánům
1. připravit návrh nové struktury orgánů ČSTV, včetně návrhu Stanov, nejpozději do valné hromady ČSTV
konané v roce 2011 a seznámit sdružené subjekty ČSTV s konkrétními výstupy, nejpozději do 17.10.2010
Splněno
Návrh novely stanov připravovala komise jmenovaná výkonným výborem, proběhla veřejná diskuse
k obsahu novely, návrh projednával opakovaně VV ČSTV a celostátní porady obou komor. Návrh novely je
předkládán 23.valné hromadě ČSTV ke schválení.
2. aktivně jednat s politickou reprezentací o financování sportu a úpravě legislativního prostředí ve
prospěch sportu
Stav plnění
ČSTV intenzivně jednal s politickými stranami před parlamentními volbami. Spolu s ČOV připravil obsah
a organizaci konference Sport a stát, k jejímž závěrům se rozhodující politické strany přihlásily. Podařilo se
prosadit sport do volebních programů rozhodujících stran. ČSTV jednal s ministrem Dobešem ve shodě do
listopadu 2010, výsledkem je zakotvení sportu v programovém prohlášení Vlády ČR, nekrácení státních
dotací MŠMT pro sport v r.2010 a 2011, navýšení dotace na údržbu TVZ. Legislativní plán vlády obsahuje
novelu loterního zákona. Novela zákona o podpoře sportu je navrhována v nové Koncepci státní podpory
sportu v ČR. Koncepce byla vládou přijata 9.3.2011.



Usnesení č.I/2 - Ke Zprávě o hospodaření ČSTV za rok 2009, včetně zprávy o hospodaření sportovních center,
hospodaření s rezervním fondem ČSTV a vyúčtování státních příspěvků za rok 2009

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV
1. nadále činit takové kroky ve společnosti SAZKA, a.s., aby tato využila všechny zákonné kroky
k
získání prostředků, které musela odvést na účet finančního úřadu s ohledem na změnu zákona o DPH ode
dne 1.1.2005 s tím, že takto získané prostředky budou rozděleny akcionářům podle příslušných kritérií a v
rámci ČSTV budou rozděleny mezi sdružené subjekty podle platných zásad
Stav plnění:
Probíhají soudní řízení, s negativními i pozitivními stanovisky soudů pro SAZKA, a.s. Společnost
v jednotlivých procesech využívá mimořádných odvolacích prostředků s tím, že konečné stanovisko
pravděpodobně vzejde až z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR.
2. přijmout veškerá opatření k navýšení státního příspěvku na rozvoj tělesné výchovy a sportu s cílem
získat prostředky pro zvýšení ekonomické stability ČSTV a sdružených subjektů

Stav plnění:
ČSTV jednal s předsedou Vlády ČR, s předsedy Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR, opakovaně
s ministry školství a financí, předsedy poslaneckých a senátních výborů a s poslanci napříč politickým
spektrem. Přes řadu individuálních příslibů, zejména před parlamentními volbami, bylo dosaženo dílčích
úspěchů – nekrácení státních dotací pro sport z MŠMT v r. 2010 a 2011, navýšení dotace na údržbu TVZ
v roce 2010. Státní příspěvek na podporu sportu z MF ČR pro rok 2011 je přes všechna jednání pro ČSTV
snížen o 10% a jeho dělení pouze mezi komoru svazů je mimo vliv ČSTV.
3. vyvinout maximální úsilí ke zvýšení příspěvku na provoz a údržbu pro všechny sdružené subjekty a
sportovní centra ČSTV s vědomím, že právě tento příspěvek sníží ekonomickou zátěž běžné činnosti
především ČSTV
Splněno:
ČSTV intenzivně jednal s politickými představiteli a MŠMT, předložil argumenty podfinancování této oblasti
a přes rozpočtové restrikce vlády dosáhl v součinnosti s MŠMT v r.2010 dvojího významného navýšení
státního příspěvku na údržbu a provoz TVZ.
4. přijímat operativní opatření v případě, že zejména vůči ČSTV budou činěna další ekonomická opatření,
která budou mít zásadní vliv na jeho činnost
Stav plnění:
Zásadním ovlivněním činnosti ČSTV byla změna způsobu distribuce státního příspěvku MF ČR na veřejně
prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2011. Změna negativně postihla komoru TJ/SK,
krajská sdružení ČSTV a část komory svazů. Přes časovou tíseň byla přijata opatření v komoře TJ/SK ke
způsobu financování RS ČSTV a byl dohodnut způsob spolupráce mezi KS ČSTV a republikovými svazy.
V obou případech tak, aby byl minimalizován dopad na poskytovaný servis. Jednání na úrovni RS ČSTV
a KS ČSTV stále probíhají. Bez ohledu na tyto skutečnosti byla v centru ČSTV provedena první část
úsporných a restrukturalizačních opatření, včetně kroků ke zvýšení výnosnosti vlastních hospodářských
zařízení.



Usnesení č.I/3 – Ke zprávě o majetku ČSTV za rok 2009

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV
pokračovat ve správě akciového kapitálu a podílu ve společnostech s ručením omezeným
v rozsahu uvedeném ve Zprávě o majetku ČSTV za rok 2009
Splněno:
Úkol byl plněn prostřednictvím zástupců ČSTV v orgánech jednotlivých obchodních společností. ČSTV
provedl analýzy činnosti společností a na jejich základě byla přijata opatření. VV ČSTV a následně VH
společností schválily návrhy změn stanov společností, kterými ČSTV posílil svůj vliv majoritního akcionáře.



Usnesení č.I/5 – K bilanci společných zdrojů ČSTV a návrh na jejich rozdělení na rok 2010

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV,
aby v případě jakékoli změny zdrojů provedl nový výpočet a seznámil s ním bezodkladně sdružené subjekty
Splněno



Usnesení č. II/1 - K návrhu klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku MF ČR na veřejně
prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, ve prospěch sboru zástupců TJ a SK v roce 2010

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku jednotlivým
regionálním sdružením ČSTV nejpozději do 30. dubna 2010

Splněno



Usnesení č.II/2 - K návrhu klíče pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu tělovýchovných, sportovních a
turistických zařízení v roce 2010

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku jednotlivým
regionálním sdružením ČSTV nejpozději do 30. dubna 2010
Splněno



Usnesení č.III/1 - K návrhu klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku MF ČR na veřejně
prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, ve prospěch sdružených svazů v roce 2010

22. valnou hromadou ČSTV uloženo Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku jednotlivým
svazům do 30. dubna 2010
Splněno
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