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Životopis předsedy ČSTV JUDr. Miroslava Jansty 

 

JUDr. Miroslav Jansta se narodil 8. března 1962 v Nymburce. Je ženatý a 

otcem tří dcer. Po maturitě na gymnáziu v Nymburce v roce 1981 nastoupil 

na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vysokoškolská studia ab-

solvoval v roce 1985. 

V letech 1985 až 1997 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své činnosti se zde po-

dílel na řadě odborných publikací souvisejících s jeho pedagogickou a vědec-

kou činností. V prosinci 1989 byl kooptován za poslance Sněmovny lidu Fe-

derálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky a v prvních 

svobodných volbách v červnu 1990 opětovně zvolen. Do roku 1992 byl čle-

nem ústavněprávního výboru a místopředsedou imunitního výboru. Podílel se 

na přípravě řady zákonů a ústavních zákonů. 

V roce 1995 založil společně s Vladimírem Kostkou, bývalým hokejovým re-

prezentantem a pedagogem právnické fakulty, advokátní kancelář Jansta, 

Kostka a spol. 

Sportovní činnost Miroslava Jansty začala v roce 1972, kdy se stal členem 

basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Nymburk. V něm aktivně působil do 

roku 1982, poté se stal hráčem Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha a 

Slovanu Advokacie. Nejvyšší výkonnostní úrovně, které dosáhl, byla II. bas-

ketbalová liga. 

Tři sezony působil také jako člen volejbalového oddílu Lokomotiva Nymburk. 

Od roku 1995 se jako organizátor a sponzor zapojil do činnosti 

v basketbalovém klubu Nymburk, o tři roky později ho společně s bratrem 

přebudovali na akciovou společnost a vytvořili v něm takové podmínky, že 

z krajské soutěže postoupil v roce 2000 mezi českou elitu. Od té doby se klub 

stal 8x mistrem České republiky, 1x obsadil druhé a 1x třetí místo. Pravidelně 

hraje prestižní evropské poháry a je považován za nejlepší středoevropské 

družstvo. V současné době má Basketbal Nymburk 14 oddílů – 10 mládežnic-

kých a 4 seniorské. 

Miroslav Jansta se postupně začal stále výrazněji zapojovat také do kariéry 

sportovního funkcionáře. V letech 2002 až 2005 byl členem výkonného výbo-

ru České basketbalové federace. Do stejného orgánu byl opětovně zvolen 

v roce 2009 a stal se také jeho předsedou. Tuto funkci vykonává dodnes. 

V letech 2009-2010 byl předsedou organizačního štábu basketbalového mis-

trovství světa žen v České republice, v němž se české reprezentanty staly 

vicemistryněmi světa a přímý přenos finále se Spojenými státy se vysílal do 

155 zemí. 

V únoru loňského roku se Miroslav Jansta stal jedním ze zakládajících členů 

iniciativy Český sport 2011 a velice aktivně se podílel na její činnosti souvise-

jící s novým uspořádáním i financováním českého sportu. 

Jako dobrý a respektovaný znalec sportovního, ekonomického či politického 

prostředí v České republice i jako velice aktivní a zkušený funkcionář má veš-

keré předpoklady k tomu, aby si úspěšně vedl i v nové roli předsedy Českého 

svazu tělesné výchovy. 
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Ing. Radim Adamec 

 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Od malička jsem čle-
nem oddílu kopané 
ETI Kynšperku nad 
Ohří (poté Slavoj), na 
základní škole jsem 
byl členem basketba-
lového družstva. Mé 
začátky v kopané by-
ly v obraně, ale dal-
ších 18 let jsem prožil 
v bráně. Po skončení 
aktivní  kariéry  v roce 
1999 jsem se věnoval 
výchově nových bran-
kářů v oddíle. Stal jsem se také fotbalovým rozhod-
čím a rozhodoval krajské soutěže. Nyní jsem delegá-
tem FAČR, taktéž na krajské úrovni. Můj vztah ke 
sportu je velmi kladný. V současné době rád jezdím 
na kole, občas si zahraji tenis a společně s rodinou 
se věnujeme horské turistice. 

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Chtěl bych se podílet na očištění ČSTV především 
v očích veřejnosti, protože sportovní veřejnost zná 
skutečnou pravdu. Zároveň bych se rád podílel na 
tvorbě nového systému financování sportu v ČR a 
celkové strategii ČSTV, kam se bude ubírat a směřo-
vat. 

 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Především bych si přál zajištění kvalitních podmínek 
pro přípravu a výchovu nových mladých sportovců. 
Pokud bude fungovat mládežnická základna, bude 
fungovat i státní reprezentace a sport bude mít úspě-
chy, které samozřejmě jsou nositeli i dalších financí 
do sportu. 

 

 

 

Ing. Karel Bauer, CSc. 

 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Sport, se kterým spoju-
ji svůj život je jachting. 
Jsem trojnásobný mistr 
republiky resp. vítěz  
republikového pohá-
ru jachtingu ve třídách 
Fireball, DN a KAJ. Od 
r. 1993 jsem předse-
dou Českého svazu 
jachtingu a od  r. 1998 
také předsedou Ja-
chetního klubu YC CE-
RE. Na mezinárodním 
poli jsem působil jako 
místopředseda EUROSAF (Evropská jachtařská aso-
ciace), člen VV ISAF (Světová jachtařská asociace), 
ve které jsem stále členem soutěžní komise. Byl jsem 
také členem VV Československé konfederace spor-
tovních a tělovýchovy svazů, členem ekonomické ko-
mise ČSTV nebo místopředsedou ČOV pro marke-
ting a ekonomiku. 

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Mým cílem je navrhnout a prosadit novou strukturu a 
transparentní pravidla rozhodování a financování na-
ší organizace tak, aby začala plnit své poslání, kte-
rým je vytváření podmínek pro provozování sportovní 
činnosti a jejího financování na všech výkonnostních, 
rekreačních, volnočasových, věkových či územních 
úrovních. Tato struktura a pravidla musí být založeny 
na jednotném společném přístupu základních organi-
začních článků tedy SK/TJ a sportovních svazů.  
ČSTV není servisní organizací, ale největší a nejvý-
znamnější sportovní organizací České republiky a tak 
by měla být vnímána  svými členy, veřejností i státní-
mi a samosprávními orgány. Na takové proměně 
mám zájem se podílet. 

 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Více mládeže v klubech, více sportovních úspěchů, 
efektivnější  využívání  sportovišť, více dobrovolníků i 
více peněz, méně hašteření, podrazů a zákulisní čin-
nosti. 

 

Představení členů VV ČSTV 
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Ing. Marek Hájek (místopředseda SK/TJ) 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Sportu se věnuji od 
svých 4 let. Pocházím 
ze sport podporující 
rodiny. Rodiče nás s 
oběma bráchy vedli ke 
sportu a vztahu k příro-
dě i horám. První závo-
dy na běžkách jsem 
absolvoval v 5 letech. 
Od 7 let jsem závodně 
plaval, následovala 
sportovní základka se 
zaměřením na atletiku 
a všestrannost. Zde se 
začal projevovat vztah k outdoor- a multi-sportu. Na 
vysoké škole jsem běhal OB a pomalu začal inklino-
vat ke sportům v přírodě. V roce 1996 jsem byl jed-
ním ze zakladatelů České asociace extrémních spor-
tů a byl jsem zvolen jejím předsedou. Vnitřní zranění 
při reprezentaci ČR v Adventure Race omezilo mou 
vrcholovou činnost a umožnilo mi začít vykonávat tu 
funkcionářskou. Deset let působím v OS ČSTV 
v okrese Opava, kde jsem již několik let místopředse-
dou. Ve vrcholných orgánech ČSTV pracuji 2 roky. 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Mým cílem je zabezpečit finance a nejen tak zajistit 
servis sportu v regionech v krajských organizacích a 
okresních sdruženích ČSTV. Rád bych se zaměřil na 
transformaci servisní činnosti ČSTV (KO a OS ČSTV) 
a podílel se na restrukturalizaci sportu v ČR. 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Sportu přeji stabilizaci a obnovení důvěry u veřejnosti 
i státních a samosprávních institucí. Dále, aby se po-
dařilo získat mládež na školách pro sport a na vrchol-
né úrovni samozřejmě medaile na Olympiádách, MS, 
ME, SP i EP. 

PaedDr. Zdeněk Haník PhD. 

Jaký je Váš vztah ke 

sportu? 

V životě mám 
v podstatě dvě vášně 
sport a umění. Jako 
učitel českého jazyka 
a literatury, a tělesné 
výchovy jsem se obě-
ma věnoval profesně, 
nyní je umění mým 
hobby, zatímco sportu 
se věnuji naplno. Zku-
šenosti s reprezentací 

i nejvyššími soutěžemi z pozice hráče i trenéra nejen 
z ČR se snažím využít také ve svých publikacích. Od 
roku 1994 pořádám mezinárodní mládežnické volej-
balové kempy. Stál jsem u zrodu Nadace Volejbalové 
akademie, Asociace volejbalových deblů a Antukové 
ligy v rámci ČVS. Od roku 2001 působím také jako 
člen Výboru ČVS a v roce 2010 jsem byl zvolen před-
sedou ČVS. 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Mou ambicí je pracovat na znovuobnovení systému 
sportu (vzdělávací činnost, vědecká činnost, odborná 
autorita). Nejsmělejší vizí by bylo vytvoření Národní-
ho sportovního centra. 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Aby přilákal kvalitní, vzdělané, zkušené a nadšené 
odborníky, aby našel svou novou filosofii a nereduko-
val všechny problémy na peníze a aby tok státních 
peněz do sportu dostal řád a trvalost (samostatná 
rozpočtová kapitola). 

 

Ing. Vítězslav Holub 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

V mládežnickém věku 
jsem se věnoval hokeji 
(Modeta Jihlava) a fot-
balu (Spartak Jihlava).  
V dorosteneckém věku 
jsem si však způsobil 
vážné zranění, které 
ukončilo mou aktivní 
hráčskou kariéru. Do 
roku 2006 jsem působil 
jako mezinárodní roz-
hodčí kopané. V roli 
rozhodčího či asistenta 
rozhodčího jsem půso-
bil více jak 11 let v profesionálních soutěžích a rozho-
doval ve více jak 250 utkáních v nejvyšších soutě-
žích. Také jsem ochutnal atmosféru rozhodování 
v pohárech UEFA, kvalifikacích UEFA i FIFA a v me-
zinárodních turnajích.  V současné době jsem dele-
gátem FAČR pro utkání Gambrinus ligy. V roce 1992 
jsem se také vrátil k hokeji jako funkcionář, založe-
ním hokejového klubu HAS Jihlava, kde působím ve 
funkci předsedy sdružení dodnes. 

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Tak jak jsem slíbil svým voličům, práce ve VV ČSTV 
pro mne znamená možnost uplatnění dosud naby-
tých zkušeností ze sportovního prostředí ve prospěch 
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všech sportovců. Jsem zastáncem postupných, 
nicméně viditelných změn, založených na rozboru 
silných a slabých stránek naší organizace. Ctím a 
vážím si demokratického střetu racionálních, ne 
však demagogických názorů. Jsem přesvědčen o 
potřebě podpory nových názorů, které však svými 
aktivitami nesmí směřovat proti naší organizaci. 
Rád bych pomohl odstranit snahu o štěpení naší 
organizace, protože se domnívám, že stále platí 
heslo, že „dva dokážou více, než jeden“. Budouc-
nost vidím v symbióze a spolupráci sportovních 
svazů starajících se o organizaci sportovních sou-
těží a územních článků organizace starajících se o 
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou 
nositelem sportovní činnosti. Je třeba obnovit na-
rušenou spolupráci a vzájemný respekt uvnitř naší 
organizace. Jenom tak je podle mého názoru mož-
né využít úžasného potenciálu, který naše organi-
zace má, ve prospěch sportovců. 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

V první řadě přeji všem sportovcům profesionál-
ním i amatérským zdraví a radost ze sportování. 
Druhé přání je, aby se sport nestal nástrojem libo-
vůle politiků, ale aby problematika sportu byla ře-
šena komplexně a systémově ve prospěch spor-
tovců, ke kterým se hlásí více než čtvrtina občanů 
naší země. 

 

Ing. Zdeněk Hrubý, CSc. 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Jsem předsedou 
Českého horolezec-
kého svazu a 
s horami a výstupy 
na ně jsem spojil 
svůj život. Byl jsem 
vedoucím mnoha 
úspěšných himálaj-
ských expedic, 
mám za sebou vý-
stupy na sedm os-
mitisícových vrcho-
lů. Jsem zastáncem 
výstupů ve sportov-
ním duchu, v malých týmech a bez použití umělé-
ho kyslíku. Podnikl jsem výstupy v horách a ska-
lách všech světadílů, včetně Antarktidy. Pětkrát se 
mi dostalo pocty nejvyššího ocenění pro českého 
horolezce – Výstup roku. Několikrát se mi podařilo 
zvítězit na MČR horolezců v běhu na běžkách na 
24 hodin. Získal jsem Hlavní cenu Fair play od 
Českého olympijského výboru a Evropskou cenu 
Fair play. 

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Jsem ekonom, vystudoval jsem ekonomii a kyber-
netiku, mám bohaté manažerské zkušenosti ve 
vedení velkých společností a ve vysokých státních 
funkcích. Tyto zkušenosti a znalosti chci uplatnit 
ve VV ČSTV v zájmu nastolení dlouhodobě stabil-
ního organizačního a finančního systému pro čes-
ký sport. 

 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

Přeji českému sportu maximální sportovní úspě-
chy ve všech sportech a disciplínách. Přeji si, aby 
se sport stal a zůstal nezbytnou součástí života 
velké většiny občanů. K tomu nechť sport opustí 
svou pozici prosebníka se stále se zhoršujícími 
podmínkami k činnosti a má podmínky odpovídají-
cí jeho společenskému významu. 

 

 

Ing. Jaroslav Chvalný 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Od svých 9 let 
jsem hrál házenou 
a od 17 let jsem se 
více než 30 let vě-
noval trénování 
mládežnických 
družstev házené 
ve svém klubu Du-
kla Praha. Zároveň 
jsem několik let 
působil 
v Pražském svazu 
házené. Od roku 
2001 jsem předse-
dou Českého svazu házené, aktuálně již třetí vo-
lební období. 

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Ve VV ČSTV hodlám uplatnit svoje více než dva-
cetileté zkušenosti v oblasti ekonomiky na všech 
úrovních sportu  (od oddílu, TJ/SK, přes regionální 
sdružení, krajské pracoviště až po národní svazy). 
Rád bych v rámci jednání a činnosti VV ČSTV při-
spěl při hledání konsenzu v jednotlivých otázkách 
mezi pohledem národního svazu a pohledem tělo-
výchovných jednot a sportovních klubů. 
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Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

Českému sportu bych popřál, aby o něj byl větší 
zájem než doposud, a to ze všech stran. Konkrét-
ně bych mu pak přál, aby ho přestaly tížit ekono-
mické starosti natolik, aby každý subjekt ve sportu 
mohl věnovat daleko více energie a času tomu 
hlavnímu samotnému výkonu sportu – a to zejmé-
na hledání mladých talentovaných sportovců. 

 

Mgr. Zdeněk Krátký 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Pocházím ze spor-
tovní rodiny. Ab-
solvoval jsem 
FTVS UK, kde 
jsem získal i speci-
alizaci trenéra fot-
balu. Ve fotbale 
jsem se pohyboval 
jako hráč, rozhod-
čí, trenér a funkci-
onář. Od roku 
1983 pracuji na 
OV ČSTV postup-
ně – metodik, refe-
rent sportů, sekre-
tář doposud.  

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Mým cílem je přesvědčit kolegy o potřebnosti i tzv. 
malého sportu. Abychom dokázali respektovat 
vzájemně svou práci. Konkrétně zajistit efektivní 
fungování okresních a krajských pracovišť a jejich 
financování. Vrátit i na celostátní úrovni ČSTV ta-
kovou prestiž, jakou má v drtivé většině regionů. 

 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

Aby si všichni rozhodující lidé ve sportovních funk-
cích uvědomili, že nemohou vidět jen svůj pro-
blém. I ve sportu je hodně věcí spolu souvisejí-
cích. Dále politiky, kteří nebudou se sportem expe-
rimentovat, ale pochopí, co vše sport dokáže spo-
lečnosti poskytnout. Vedle medailí nám přeji i za-
stavení pohybové devastace dnešní populace. 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Kubec 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Mohu říci, že mám 
zkušenosti prakticky 
ze všech pozic a 
úrovní organizova-
ného sportu. Repre-
zentoval jsem 
v moderní pětiboji, 
posléze působil jako 
trenér na všech 
stupních od dobro-
volné formy přes 
trenéra TSM po tre-
néra reprezentace. 
Od roku 1990 půso-
bím v roli předsedy okresního ČSTV v Ústí nad 
Labem, byl jsem zvolen předsedou KS ČSTV a 
mám za sebou i zkušenosti v rolích člena VV, mís-
topředsedy i předsedy sportovního svazu. 

 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Mými tématy jsou sport v regionech a zabezpeče-
ní podmínek pro něj. 

 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

Rozdělovat 10 miliard Kč. 

Miroslav Pelta 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Od mládí se věnuji 
fotbalu. 
Ze Slovanu Varn-
sdorf jsem 
v patnácti letech 
přestoupil do TJ 
LIAZ Jablonec, 
kde jsem působil 
nejprve v juniorech 
a pak v A týmu 
mužů jako bran-
kář. Když zdravot-
ní problémy před-
časně ukončily 
moji kariéru, byl 
jsem v roce 1991 valnou hromadou zvolen předse-
dou oddílu. 
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Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Z titulu předsedy Fotbalové asociace České re-
publiky vnímám svou účast ve Výkonném výboru 
Českého svazu tělesné výchovy jako zcela jedno-
značnou volbu. Domnívám se, že je mou povin-
ností, jakožto vrcholného představitele nejsilnější 
sportovní asociace v naší zemi, aktivně se zapojit 
do dění v rámci celého českého sportovního hnutí 
a svými schopnostmi přispět k co nejlepšímu obra-
zu českého sportu. 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

Českému sportu bych chtěl do nejbližších let po-
přát především co nejvíce úspěchů na mezinárod-
ním poli, ale také dostatek finančních prostředků, 
bez kterých se sport, jakožto nezisková sféra lid-
ské činnosti, v žádném případě neobejde. 

Václav Shejbal 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Řekl bych, že vřelý. 
V tělovýchově jsem 
organizován od 
svých šesti let. Od 
deseti jsem registro-
vaný v ledním hokeji 
a tenise, prošel jsem 
tedy všemi věkovými 
kategoriemi. Od roku 
1980 se současně 
s hraním věnuji tre-
nérské činnosti v 
tenise i ledním hoke-
ji a začínám se po-
stupně zabývat také organizační činností. Nejen 
díky tomu jsem po roce 2001 začal pracovat na 
odboru sportu a tělovýchovy na krajském úřadu 
v Pardubicích a současně spolupracovat s regio-
nální tělovýchovou. Aktuálně jsem předsedou kraj-
ského sdružení ČSTV v Pardubickém kraji, místo-
předsedou Pardubické sportovní organizace 
ČSTV a předsedou Všesportovního kolegia v kraji. 
Nadále se věnuji trenérské činnosti v tenisu a re-
kreačně stále hraji lední hokej a veteránské teni-
sové soutěže. 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Rád bych se podílel na změnách  v  ČSTV, tak 
aby veřejnost pochopila, že nastaly změny ku pro-
spěchu všech členů této organizace a ta získala  
postavení ve společnosti, které jí historicky  patří. 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

ČSTV přeji stejně jako dalším sportovním organi-
zacím takové společenské postavení, jaké má 
sport v civilizovaném světě. 

Pavel Suk 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

V TJ Textilana No-
vé Město pod Smr-
kem jsem začínal 
s fotbalem, věno-
val se šachům a 
tenisu. Po přestě-
hování se do Měl-
níku jsem hrál fot-
bal v AFK Hořín, 
poté ve Slavii Vel-
ký Borek, ve které 
jsem působil 3 ro-
ky také jako sekre-
tář. Jsem tajemní-
kem Okresního 
tělovýchovného sdružení Mělník, sekretářem OFS 
a OVS Mělník, předseda dozorčí komise Středo-
českého krajského sdružení ČSTV a člen Komise 
mládeže SKFS.  

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Mým cílem je zachování stávající struktury kraj-
ských a regionálních pracovišť ČSTV, zajištění 
nezbytných finančních prostředků potřebných 
k jejich servisní činnosti pro TJ, SK a sdružené 
sportovní svazy. Chtěl bych se podílet na opětov-
né zařazení střešní organizace ČSTV do rozpočto-
vých kapitol MŠMT, případně MF. Jde mi o ekono-
mickou stabilizaci naší organizace . 

Co přejete českému sportu v nejbližších le-

tech? 

Českému sportu přeji pevnou rozpočtovou kapitolu 
ve státním rozpočtu, větší podporu všech TJ a SK 
z rozpočtů měst a obcí, hodně úspěchů nejen na 
mezinárodním fóru, zvyšující se počty aktivně 
sportujících dětí a k nim neméně potřebných obě-
tavých funkcionářů. 

Richard Šach 

Jaký je Váš vztah ke 

sportu? 

Svůj život jsem spojil s 
„Bohemkou“. V roce 
1955, ve svých jedenác-
ti letech, jsem se stal 
členem oddílu veslování 
TJ Bohemians Praha 
(původně TJ Spartak 
Stalingrad). Zde jsem 
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závodil, trénoval a později působil jako funkcionář 
v rolích místopředsedy a předsedy oddílu a poté 
dlouhá léta v roli sekretáře celé TJ Bohemians 
Praha. Řadu let jsem pracoval též v orgánech 
Českého veslařského svazu. V devadesátých le-
tech minulého století jsem v roli předsedy organi-
začních výborů řídil významné sportovní akce: MS 
ve veslování v Račicích, MS v kuželkách v Praze, 
ME masters v plavání a skocích do vody v Praze. 
V současné době působím ve funkcích generální-
ho sekretáře a člena výboru TJ Bohemians Praha 
a člena VV Pražské tělovýchovné unie. 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na 

co se chcete zaměřit? 

Jednak cítím povinnost pomoci novému vedení 
ČSTV získat zpět ztracenou důvěru politiků, obča-
nů a především sportovců, ale hlavně cítím potře-
bu spoluvytvářet co nejoptimálnější podmínky pro 
sportování široké základny sportovců 
v tělovýchovných jednotách a sportovních klu-
bech. Stojíme před nelehkým úkolem, pomoci dal-
šímu posílení vlivu ČSTV zejména na úrovni krajů 
a měst ve snaze pomoci při řešení nedobré finanč-
ní situace sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not. V neposlední řadě bych rád přispěl 
k odstranění v minulosti vzniklého nesouladu mezi 
komorou svazů a komorou klubů a jednot. 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Jak jsem již zmínil, vstoupil jsem do Bohemky jako 
jedenáctiletý kluk. Byl bych velice rád, kdyby se 
nám podařilo přivést do sportovních oddílů – do 
hal, na hřiště, do bazénů, či na kluziště - co nejví-
ce dětí školního věku. V tom spatřuji jedno z prio-
ritních poslání všech současných sportovních 
funkcionářů a tedy i smysl mého budoucího sna-
žení. 

 

Mgr. Filip Šuman 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Začínal jsem závodně 

s atletikou a golfem, 

pak jsem spojil svůj ži-

vot se sportem přichá-

zejícím ze Skandinávie, 

florbalem, který jsem 

hrál jedenáct let ve 

dvou nejvyšších soutě-

žích. Patnáct let se vě-

nuji činnosti ve florbalo-

vém oddíle (Stará Bole-

slav). Již dvanáct let 

jsem prezidentem České florbalové unie a šest let 

členen Výkonného výboru mezinárodní florbalové fe-

derace (od roku 2009 viceprezident). 

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Chci přispět ke stabilizaci českého sportu, pokusit se 

pozvednout prestiž sportovních organizací a zvýšit 

finanční toky do českého sportu. Pomoci přesvědčit 

veřejnost, že střešní organizace mají svou důležitou 

úlohu pro český sport 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Aby se z českého sportu stalo prostředí, které se 

dokáže sjednotit a přesvědčí českou politickou scénu, 

že si český sport zaslouží vyšší podporu. 

 

PaedDr. Libor Varhaník 

Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Atletice jsem se aktiv-

ně věnoval do roku 

1990. Od roku 1991 

pracuji v ústředí atle-

tiky. V roce 2009 

jsem byl zvolen před-

sedou Českého atle-

tického svazu. 

V letech 1995-2003 

jsem byl opakovaně 

zvolen do Marketin-

gové komise Evrop-

ské atletické asocia-

ce, poté jsem se stal  voleným členem Soutěžní komi-

se Evropské atletiky, ve které dosud působím. Podílel 

jsem se na pořádání mezinárodních atletických ak-

cích v ČR, např. jsem byl předsedou organizačního 

výboru ME 23letých v atletice konaného v Ostravě 

v roce 2011.  

Jaký je cíl Vašeho působení ve VV ČSTV? Na co 

se chcete zaměřit? 

Mým cílem je dosažení změny struktury i financování 

českého sportu a posílení jeho role v naší společnos-

ti. 

Co přejete českému sportu v nejbližších letech? 

Českému sportu bych nejvíce přál, aby v jeho čele 
stanuli lidé, kteří by byli důstojnými pokračovateli 
odkazu, který nám zanechali velikáni typu Tyrše či 
Gutha-Jarkovského, jež sport v minulosti úspěšně 
a zodpovědně vedli. 
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Odborné komise – nový způsob 

práce VV ČSTV 

 

Novinkou ve způsobu práce VV ČSTV je ustanove-
ní komisí odpovědných za oblasti, které jsou zá-
sadní nejen pro ČSTV, ale také pro budoucnost 
organizovaného sportu v České republice. Předse-
dové jednotlivých komisí jsou odpovědní nejen za 
zpracování konkrétních výstupů, ale také za prů-
běžné předkládání zpráv o činnosti komise výkon-
nému výboru. 

Činnost komisí se nebude zabývat pouze otázkami 
týkajícími se vnitřních záležitostí ČSTV, ale dvě 
z komisí se věnují sportu v ČR obecně a budou 
proto projednávat, koordinovat a navrhovat další 
postup se střešními organizacemi sportovního pro-
středí. Jedná se o Komisi pro restrukturalizaci spor-
tovního prostředí, jejímž úkolem je připravit rozbor 
a navrhnout způsob restrukturalizace celého spor-
tovního prostředí, včetně neolympijských sportů a 
střešních sportovních národních organizací, a Ko-
misi pro financování sportu, jejímž úkolem je posu-
zovat zásadní ekonomické otázky týkající se Čes-
kého svazu tělesné výchovy a oblasti sportu a tělo-
výchovy v celé ČR. Komise bude navrhovat systém 
financování sportu v České republice v souladu 
s koncepcí státní podpory sportu v ČR a standardy 
EU. Členové komise jsou oprávněni na základě 
jejího rozhodnutí jednat s orgány státní správy o 
struktuře a objemech finanční podpory sportu. 

Komise pro strategii péče o SK/TJ řeší péči o spor-
tovní kluby a tělovýchovné jednoty také v obecnější 
rovině. Jejím úkolem je navrhnout a vytvořit organi-
zační strukturu pro podporu činnosti sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot včetně návrhu na 
způsob financování s napojením na rozpočty kraj-
ských úřadů. 

Optimální správou, rozvojem a využitím majetku 
ČSTV se zabývají další 3 komise. Komise pro stra-
tegii horských středisek by měla zajistit optimalizaci 
řízení společností s uplatněním vlivu majoritního 
akcionáře, vyhodnotit ekonomiku jejich provozu, 
jejich další rozvoj a doporučit dlouhodobý postup 
při správě akciových podílů. Komise pro rozvoj SC 
Nymburk má za úkol připravit návrh postupu revita-
lizace SC Nymburk s cílem dosáhnout podobu to-
hoto zařízení jako multifunkčního sportovního cen-
tra pro přípravu státní reprezentace. Komise pro 
přípravu změny sídla ČSTV by měla zabezpečit 
informace o možnosti získání vhodných prostor pro 
přemístění sídla ČSTV a sportovních svazů, které 
by odpovídaly současné ekonomické situaci Čes-
kého svazu tělesné výchovy. K dosažení cíle má 

jednat s hlavním městem Prahou a městskou částí 
Praha 6 i s dalšími vlastníky o vypořádání majetko-
vých vztahů v areálu Strahov s cílem sjednocení a 
scelení nemovitého majetku. Dále má vyhodnotit 
současný stav ekonomiky provozu organizace 
v návaznosti na příjmy z nájmů a výdaje související 
s provozem sídla. 

V Mediální komisi nejsou zastoupeni členové VV 
ČSTV, přesto má svůj význam. Jejím úkolem je 
vytvořit systém mediální politiky ČSTV, kterým se 
výrazně ČSTV zviditelní a stane se uznávaným 
partnerem pro ostatní instituce na všech úrovních. 

Složení jednotlivých komisí naleznete na webu 
ČSTV: http://www.cstv.cz/odborne_rady.htm 

     

Management sportu ČSTV 

Mgr. David Kovář 

 

http://www.cstv.cz/odborne_rady.htm
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Informace z 3. schůze VV ČSTV 

V úterý 6. března se konala v Praze na Strahově třetí 
schůze Výkonného výboru ČSTV. Program obsaho-
val dvacet hlavních témat. Byly jimi především infor-
mace předsedů sedmi nově ustavených komisí, které 
jsou pověřeny řešením zásadních problémů ČSTV, a 
příprava 26. valné hromady ČSTV. 

 
V úvodu předseda ČSTV informoval o výsledcích jed-
nání s institucemi a partnery klíčovými pro stabilizaci 
činnosti ČSTV. Zdůraznil nezbytnost jednotného po-
stupu svazů, sportovních jednot a tělovýchovných 
klubů zejména v nových podmínkách financování 
sportu. „Bez domluvy a přímé konkrétní spolupráce 
svazů, jednot a klubů na všech stupních organizace 
ČSTV a bez jejich samostatného aktivního úsilí o zís-
kání financí od krajů, obcí a měst si nelze přežití 
sportovních organizací u nás představit.“, konstatoval 
Jansta. „K tomu všem pomůžeme ve spolupráci s 
Českým olympijským výborem hlavně servisem, me-
todikou a nezbytnými informacemi. Ale seshora již 
žádné peníze jako dříve nepřijdou.“, dodal a zdůraz-
nil, že pro pomoc a základní informace k problemati-
ce financování sportu ČSTV společně s ČOV zřídil 
internetové stránky http://www.olympic.cz/financovani
-sportu/. 

 
Zprávy předsedů komisí zahájil Jiří Kejval, místo-
předseda ČOV a vedoucí pracovních skupin VV 
ČSTV pro financování a pro restrukturalizaci sportov-
ního prostředí ČR. Informoval o důsledcích novely 
loterijního zákona, která od ledna 2012 delimituje vý-
nosy z loterií obcím v několikanásobném objemu 
oproti minulosti, a o připravené celoplošné akci spor-
tovního prostředí s podporou MF ČR. Cílem kampa-
ně je požádat obce, aby prostředky z loterií, které 
dříve putovaly do sportu, obce opět použily na pod-
poru sportu, zejména na aktivity mládeže a na 
sportovní infrastrukturu. Dále J. Kejval prezento-
val připravený harmonogram restrukturalizace 
sportovního prostředí s cílem zastřešit organizo-
vaný sport pod nově strukturovaný Český olympij-
ský výbor. 

 
Marek Hájek, předseda komise řešící podporu 
činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not, představil princip poskytování servisu klubům 
celého sportovního prostředí, nejen členům 
ČSTV. Libor Varhaník, předseda komise pro roz-
voj Sportovního centra Nymburk, předložil výboru 
ke schválení první konkrétní úkoly, kterými je za-
hájen proces zásadní modernizace střediska. Ivo 
Kaderka, zodpovědný za rozvoj horských středi-
sek, přinesl první analýzu stavu společností v 
Harrachově, Špindlerově Mlýně a v Peci pod 
Sněžkou, sdělil priority, kterými se bude komise 

zabývat, a požádal VV o svolání mimořádné valné 
hromady Ski Pec, a.s. 

 
Výkonný výbor vyslechl zprávy o zahájení činnosti 
komise pro změnu sídla ČSTV, mediální komise, a 
schválil všechna navrhovaná usnesení. Schváleno 
bylo také složení Legislativní rady VV ČSTV, kterou 
povede Alexander Károlyi. 

 
Výkonný výbor projednal a schválil organizační zajiš-
tění, program a přípravu 26. valné hromady ČSTV, 
která se bude konat 28. dubna v Nymburce. V pro-
gramu nebude chybět vedle standardních zpráv také 
zpráva o příčinách ztráty SAZKA, a.s. a vize ČSTV, 
včetně informace o procesu restrukturalizace spor-
tovního prostředí ČR. VV se zabýval i novými vnitřní-
mi předpisy, které je nutné novelizovat po změně 
Stanov ČSTV a schválil, mimo jiné, návrh prováděcí-
ho předpisu pro krajské organizace ČSTV. 

 
Na závěr jednání VV jednomyslně delegoval předse-
du ČSTV do pléna Českého olympijského výboru. 
„Nominace je pro mne velkým závazkem a učiním 
vše, aby organizace českého sportu získala zase 
dobré jméno, které mu právem přísluší.“, řekl ve 
svém poděkování členům VV Jansta. 

 
Příští zasedání VV ČSTV je plánováno na úterý 27. 
března. Jeho hlavní náplní budou opět zprávy před-
sedů jednotlivých pracovních komisí a příprava 26. 
valné hromady ČSTV. 

 
Mgr. Jan Boháč 

generální sekretář ČSTV 
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Stanovisko k problematice podvojného účetnictví 

jako podmínky pro poskytnutí státní dotace 

Právní rámec: 

1. Podle ustanovení §14 odst. 3 písm. g) zák.č. 218/2000Sb. je poskytova-
tel dotace oprávněn stanovit podmínky, které musí příjemce dotace splnit. 
Rozsah ani povaha podmínek nejsou nikterak omezeny, čili tyto podmínky 
mohou být stanoveny prakticky jakkoli, pouze při splnění obecného poža-
davku, že nebudou v rozporu se zákonem. 

 
2. Usnesení vlády č. 92/2010 ze dne 1.2.2010 stanovilo zásady pro posky-
tování dotací ze státní rozpočtu. Podle těchto zásad musí ústřední orgán 
státní správy (ministerstvo), jakožto poskytovatel dotace stanovit příjemci dotace povinnost vést, podvojné účet-
nictví. Usnesení vlády sice není obecně závazný právní předpis, nicméně patří mezi akty řízení státní správy a 
je tak pro orgány státní správy závazný. MŠMT jako poskytovatel dotace pak nemá jinou možnost, než podmínit 
poskytnutí státní dotace vedením podvojného účetnictví. 

 
3. Podle zák.č.563/1991Sb. o účetnictví obecně platí, že účetní jednotky vedou podvojné účetnictví. Pro občan-
ská sdružení je upravena výjimka (§38a) v tom smyslu, že pokud výše jejich příjmů nepřekročí ročně 3 mil. Kč, 
nemusí podvojné účetnictví vést, ale mohou vést účetnictví jednoduché. Zákon tedy nestanoví, že v takovém 
případě povinně vedou jednoduché účetnictví, ale občanským sdružením je ponechána možnost volby.  

 
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok (viz §14 odst. 1 zák.č. 218/2000Sb.), tj. nemusí být poskytnuta ani při 
splnění všech stanovených podmínek. 

Závěr: 

Mgr. Gabriela Petrusová 

 Legislativně-právní odbor ČSTV 

Vzhledem k tomu, že zákon o účetnictví nestanoví, že občanská sdružení mohou za určitých podmínek vést pouze jedno-

duché účetnictví, ale připouští zde možnost volby, není podmínka vedení podvojného účetnictví pro poskytnutí stát-

ní dotace v rozporu se zákonem. 

Poskytovatel je oprávněn podmínky stanovit a příjemce, pokud chce dotaci získat (nebo nechce být sankcionován za ne-

správné užití dotace), musí tyto podmínky splnit. Tedy musí provést takovou volbu vedení účetnictví, kterou mu zákon o 

účetnictví umožňuje, aby podmínky pro dotace splnil. Jinak řečeno musí vést podvojné účetnictví. Jde o naprosto stejný 

princip jako u kterékoli jiné podmínky, kterou MŠMT pro poskytování dotací stanovuje (např. podmínka nájmu na dobu 

určitou 10 let). 

Rozdělení Státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu - výdajový okruh: 

"Všeobecná sportovní činnost" a „Sportovní reprezentace“ 

Na stránkách MŠMT byly zveřejněny podklady týkající se Rozdělení vyhlášených Programů I, II, III, IV a V - 
neinvestiční prostředky a Programu 133510 - investiční prostředky (P-133510 uveden v oblasti investiční). 
Rozdělení bylo projednáno poradou vedení MŠMT a schváleno se zapracováním připomínek dne 6. března 
2012.  Na stránkách MŠMT jsou podklady zveřejněny od 12.3.2012.  

 

Celý materiál "Rozdělení Státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu“  

http://www.msmt.cz/sport/neinvesticni-1
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Výtěžky z loterií obcím a zpět do sportu 

Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách mění od roku 2012 způsob rozdělení vý-
těžku z loterijních a sázkových her. Nový způsob dělení nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný 
podíl. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši 
těchto prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. 
Kč. Podrobný odhad odvodů pro každou obec (materiál MF ČR) je k dispozici na internetu: http://www.olympic.cz/

public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls . 

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se do této situace nedostaly svým přičiněním. Nemají v tuto chvíli jinou 
možnost, než jednat o získání části těchto finančních zdrojů se zástupci obcí. Představitelé sportovních klubů a 
jednot byli informováni dopisy z národních sportovních svazů a vyzváni, aby u obecních zastupitelstev usilovali, 
nejlépe osobním jednáním, o zásadní navýšení podpory sportu. Obce totiž díky novele zákona obdrží finance, 
které v minulosti putovaly do sportu z loterií přímou cestou. Sportovní kluby využívaly tyto prostředky především 
na sportování mládeže a provoz a údržbu sportovního zařízení. Je korektní, aby posílení finanční podpory spor-
tu v obcích odpovídala procentuálnímu navýšení příjmů obce z výtěžku loterií. 

 

Považujeme za důležité, aby se informace o tom, že je nezbytné zahájit 
v každé obci jednání se zastupiteli, dostala do všech sportovních klubů v 
ČR. Současně žádáme představitele sportovních klubů a tělovýchov-
ných jednot o zaslání zpětné informace o úspěšném jednání, nebo nao-
pak o odmítnutí požadavku na posílení podpory ze strany obce. Aktivity 
sportovního prostředí k získání navýšených prostředků z loterií z rozpoč-
tů obcí podporují veřejnoprávní média a mají zájem reakce obcí sledovat 
a publikovat. Tyto informace nám, prosím, zasílejte na e-mailovou adre-
su financovanisportu@olympic.cz . 

 

  
        Blahopřejeme 

Atletika 

Emil Zátopek je mezi prvními dvanácti členy Síně slá-

vy, kterou mezinárodní atletická federace IAAF zalo-

žila k příležitosti oslav svého stoletého výročí. Spolu s 

čtyřnásobným olympijským šampionem Zátopkem 

jsou mezi prvními členy Jesse Owens, Carl Lewis, 

Fanny Blankersová-Koenová, Abebe Bikila, Paavo 

Nurmi, Al Oerter, Adhemar da Silva, Edwin Moses, 

Betty Cuthbertová, Jackie Joynerová-Kerseeová a 

Wang Ťün-sia. 

Jakub Holuša vybojoval na HMS v Istanbulu v závodu 

na 800 metrů stříbrnou medaili. 

Biatlon 

Jaroslav Soukup získal na MS v německém Ruhpol-

dingu bronzovou medaili ve vytrvalostním závodu na 

20 kilometrů. 

Curling 

Juniorské reprezentantky Zuzana Hájková, Iveta 

Janatová, Eva Málková, Klára Svatoňová a Petra Vin-

šová vybojovaly stříbrné medaile na MSJ ve švéd-

http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
mailto:financovanisportu@olympic.cz?subject=reakce%20z%20jednání%20se%20starostou
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ském Östersundu. Jedná se o historicky první medaili z 

MS pro český reprezentační výběr. 

Cyklistika 

Jarmila Machačová obsadila ve finále SP na dráze v 

Londýně druhé místo ve scratchi. V celkovém hodnocení 

této neolympijské disciplíny skončila Ma-

chačová třetí. 

Horolezectví 

Lucie Hrozová získala stříbrnou medaili 

ve finálovém závodě SP v ledolezení v 

ruském Kirově, díky čemuž obsadila 

v konečném pořadí SP  čtvrté místo. 

Judo 

Lukáš Krpálek triumfoval v kategorii do 

100 kg na turnaji SP v Praze. 

Lední hokej 

Reprezentační tým vybojoval na Švéd-

ských hokejových hrách druhé místo. 

Lyžování 

Stanislav Řezáč vyhrál po dramatickém 

finiši už pošesté König Ludwig Lauf a osamostatnil se v 

čele seriálu FIS Marathon Cup. 

Martin Koukal obsadil třetí místo v závodu La Trans-

jurassienne na 76 kilometrů volnou technikou, který byl 

součástí FIS Marathon Cupu. 

Roman Koudelka obsadil druhé místo v závodu SP 

v německém Willingenu a zaznamenal dosavadní nej-

lepší výsledek v kariéře. 

Tomáš Slavík obsadil na SP sdruženářů v německém 

Klingenthalu třetí místo a poprvé v kariéře se probojoval 

na stupně vítězů. 

Martin Koukal vyhrál závod FIS Marathon Cupu Finlan-

dia Hiihto a připsal si první triumf v seriálu dálkových 

běhů. 

Stanislav Řezáč skončil třetí ve slavném Vasově běhu na 90 km 

klasickou technikou a dál vede pořadí FIS Marathon 

Cup. 

Lukáš Hlava vybojoval při SP na středním můstku ve 

finském Lahti třetí místo. 

Nikola Sudová skončila druhá v paralelní jízdě v boulích 

na SP ve švédském Aare. 

Rychlobruslení 

Martina Sáblíková vyhrála v norském Hamaru zá-

vod na 3000 m a upevnila si vedení ve SP na dlouhých 

tratích. 

Martina Sáblíková získala na vícebojařském MS v Mosk-

vě stříbrnou medaili. 

Zvítězila na tří i pětikilo-

metrové trati, na pat-

náct set metrů byla 

čtvrtá a výrazněji zao-

stala tradičně jen na 

pětistovce. 

Martina Sáblíková vy-

hrála závod SP na 

5000 m v nizozemském 

Heerenveenu a pošesté 

za sebou ovládla i cel-

kové hodnocení SP na 

dlouhých tratích.  

Karolína Erbanová ob-

hájila na MSJ 

v japonském Obihiru 

dva ze čtyř titulů. Zvítězila na 500 a 1500 metrů, z kilo-

metru a neolympijského víceboje si veze stříbrnou me-

daili. 

Martina Sáblíková vyhrála i finálový díl SP na dlouhých 

tratích, jímž byl závod na 3000 m v Berlíně. V závodě na 

1500 m obsadila navíc třetí místo. 

Skiboby 

Pavel Čiháček získal na MS v rakouském Aigenu zlato v 

superobřím slalomu i v kombinaci, v níž se sčítaly vý-

sledky dnešního závodu s únorovým slalomem (stříbro) 

a obřím slalomem (zlato) z Deštného v Orlických horách. 

Kombinaci vyhrála také Alena Housová, která obsadila 

v Super-G druhé místo. 

Střelba 

Kateřina Emmons získala stříbrnou medaili na ME ve 

střelbě ze vzduchových zbraní. 

 

  
        Blahopřejeme 
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31.3.-8.4.2012 MS mužů v curlingu Basilei/SUI 

1.4.2012 Cyklistický závod Ronde van Vlaanderen NED 

4.-8.4.2012 MS dráhová cyklistika Melbourne/AUS 

7.-10.4.2012 MS žen v ledním hokeji CAN 

8.4.2012 Cyklistický závod Paris-Roubaix Paris/FRA 

14.-21.4.2012 MS seniorů v curlingu Taarnby/DAN 

15.4.2012 Cyklistický závod Amstel Gold race NED 

17.-21.4.2012 ME badminton (muži , ženy) Karlskrona/SWE 

18.4.2012 Cyklistický závod Fleche Valon NED 

18.-22.4.2012 Finále poháru Fei v Equestrian - parkur Hertogenbosch/NED 

18.-22.4.2012 Finálový turnaj MČR 2011/12 v curlingu Praha 

23.-29.4.2012 MS v curlingu smíšených dvojic Erzurum/TUR 

25.-28.4.2012 Memoriál Aleše Hřebeského-lacross Praha 

http://www.cstv.cz

