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Úvod

V sobotu 16. dubna 2011 se tradi�n� ve Sportovním centru �STV v Nymburce konala 23. valná 
hromada �STV, kterou charakterizovala tém�� stoprocentní ú�ast, když v prezenci chyb�l pouze 
delegát Horské služby �R. V obou komorách bylo zaregistrováno celkem 157 delegát� s hlasem 
rozhodujícím.  

Událost byla ješt� p�ed vlastním konáním p�edm�tem zájmu sd�lovacích prost�edk�, které p�edem 
avizovaly n�které názorové rozdíly obou komor �STV. Velká �ást sportovních svaz� se zapojila do 
iniciativy „�eský sport 2011“, a dohodla se p�edem na spole�ném postupu svaz� na 23.VH �STV. 
Sportovní svazy se letos ocitly v relativn� komfortní finan�ní situaci, na rozdíl od komory 
t�lovýchovných jednot a sportovních klub�. P�edevším tento fakt ob� komory názorov� rozd�lil. Díky 
rozhodnutí Ministerstva financí �R s podporou ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy byla 
v roce 2011 rozd�lena dotace MF �R na podporu sportu (známá jako tzv. „kalouskovné“) pouze mezi 
sportovní svazy. V minulosti se tyto prost�edky rozd�lovaly vždy na valné hromad� �STV schváleným 
klí�em p�ibližn� na polovinu mezi ob� komory. Tato praxe pokra�uje u ostatních p�íjemc� dotace MF 
(�eská obec sokolská, ATJSK, �ASPV, a další), v �STV ji však MF �R letos nep�ipustilo. Komora 
t�lovýchovných jednot a sportovních klub� se tuto skute�nost se oficiáln� dozv�d�la v pr�b�hu ledna 
2011, bez možnosti se na takový zásah do financování p�ipravit. V ohrožení se tak ocitl p�edevším 
servis poskytovaný na úrovni regionálních sdružení �STV sm�rem k okresním sportovním sout�žím a 
sm�rem k jednotlivým �lenským TJ/SK. Celá atmosféra 23.VH �STV byla navíc poznamenána 
událostmi kolem spole�nosti SAZKA, a.s., která se již nacházela v dob� jednání v insolvenci, na jejíž 
�ešení byly v obou komorách také protich�dné názory.  

Delegáti valné hromady obdrželi v p�edstihu písemné materiály se zprávami, ekonomickými výkazy a 
rozbory za rok 2010, a návrhy pro rok 2011, v rozsahu 250 stran. �tená�i zpravodaje mohou tyto 
obsáhlé zprávy nalézt také, a to na internetových stránkách �STV, v sekci „Poznejte nás / Valná 
hromada“ 

V tomto vydání Zpravodaje �STV Vám nabízíme p�ehled témat, která byla diskutována v rámci 
jednání v Nymburce, záv�ry jednání a usnesení 23.VH �STV.
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Zprávu o �innosti VV �STV p�inášíme �tená��m Zpravodaje v plném zn�ní, v�etn� kontroly pln�ní
usnesení 22.VH �STV. Zpráva byla uvedena p�edsedou �STV Pavlem Ko�anem, který zprávu o 
�innosti krátce komentoval s použitím audiovizuální prezentace. 

Zpráva o �innosti Výkonného výboru �STV od 22. VH �STV,

v�etn� kontroly pln�ní usnesení 22. VH �STV

Obsah  osnovy:

I. Dlouhodobý program �innosti �STV
II. �innost VV �STV, hlavní oblasti a zásadní rozhodnutí 
III. Zpráva o �innosti Smír�í komise �STV
IV. Kontrola pln�ní usnesení 22. VH �STV

I. Dlouhodobý program �innosti �STV    (Projednán a schválen VV �STV dne 2.6.2010)

MOTTO:

     Investice do sportu jsou dlouhodobým vkladem pro vyšší kvalitu života, upev�ování morálních 
hodnot a zdraví ob�an� �eské republiky. �eský svaz t�lesné výchovy (dále jen �STV) se v rámci své 
spole�enské zodpov�dnosti a v souladu s vytvá�enými podmínkami podílí na tvorb� sportovní politiky, 
na rozvoji a �ízení sportu a na nabídce sportovního vyžití pro ob�any všech v�kových skupin. 

VÝZNAM SPORTU A T�LOVÝCHOVY

     Sportovní prost�edí s dominantním postavením �STV má významn�jší vliv než jakékoliv jiné 
spole�enské hnutí. Sport jako spole�enský a ekonomický fenomén p�ispívá zásadním zp�sobem k 
rozvoji spole�nosti, sportovní a t�lovýchovné aktivity mají rozhodující pozitivní dopad na zdraví a 
výchovu populace. Aby sport napl�oval své sociáln� spole�enské funkce, musí pro n�j být vytvo�eny 
základní podmínky. Pat�í mezi n� zejména právní rámec pro provozování sportu a sportovních 
za�ízení, pro výchovu a �innost odborník�. Nezbytná je politická podpora a vícezdrojové financování 
sportu, zajišt�ní jeho dostupnosti pro nejširší vrstvy ob�an� a za�len�ní sportovních a t�lovýchovných 
aktivit do všech stup�� výchovných a vzd�lávacích program�. Sport není v �eské republice – p�es 
jeho tradici, historické i sou�asné úsp�chy – dostate�n� podporován a jeho potenciál není pln�
využíván. Cílem dlouhodobého programu �STV je tento stav zm�nit.

POSLÁNÍ �STV

     �STV je dobrovolným sdružením sportovních svaz� s celostátní p�sobností, t�lovýchovných jednot 
a sportovních klub� a jejich regionálních sdružení. Posláním �STV je podporovat sport a pohybové 
aktivity ob�an�, sportovní reprezentaci státu a p�ípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy 
sdružených subjekt�, poskytovat jim všestranné služby a vytvá�et platformu pro vzájemnou spolupráci. 
Subjekty sdružené v �STV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a 
�innosti.
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CÍLE PROGRAMU �STV 

     Cílem dlouhodobého programu je posunout �STV na kvalitativn� vyšší úrove�, a to jak sm�rem ke 
sdruženým subjekt�m, tak k vn�jšímu prost�edí - ve�ejným institucím, podnikatelským subjekt�m a 
ob�an�m �eské republiky.  

     �STV, nejv�tší st�ešní sportovní sdružení v �eské republice, musí disponovat efektivní organiza�ní
strukturou s výkonným servisním aparátem. Musí se stát nejvýznamn�jším partnerem ve�ejných, 
státních a samosprávných institucí p�i tvorb� a realizaci sportovní politiky, stejn� jako v oblasti 
legislativní úpravy, �ízení a financování sportu. Jako iniciátor a spoluautor „Koncepce státní podpory 
sportu v �eské republice“ se musí významným zp�sobem podílet na zajišt�ní více zdrojového 
financování sportu, které bude garantováno legislativou, bude srovnatelné s nejlepšími zahrani�ními 
standardy a vytvo�í stabilní ekonomické zázemí pro �innost sportovních svaz�, krajských a 
regionálních sdružení, klub� a t�lovýchovných jednot.  

     �STV chce být respektovaným pilí�em sportovního prost�edí v �eské republice, vybudovaným na 
svazovém a regionálním základ� a spojujícím podle principu solidarity sport pro všechny, sport 
hendikepovaných, rekrea�ní, výkonnostní a vrcholový sport na místní, regionální i celostátní úrovni. 
Významným partnerem �STV jsou v tomto sm�ru �eský olympijský výbor a další st�ešní sportovní 
sdružení v �eské republice. 

VZTAHY S VE�EJNÝMI INSTITUCEMI 

     Základnu k vytvo�ení d�stojn�jších podmínek pro sport spat�ujeme ve vybudování uceleného 
legislativního rámce pro �innost a financování sportu, vycházející z osv�d�ených zahrani�ních 
model�. Legislativa musí zahrnovat komplexní právní úpravu sportu a stanovit pravidla pro d�lbu
kompetencí státních a samosprávných institucí v oblasti sportu. Stejn� tak musí upravovat právní 
postavení spolk� a ob�anských sdružení, právní postavení dobrovolných funkcioná��, trenér� a 
sportovc�, a� už na profesionální, výkonnostní nebo amatérské úrovni. Souvisejícími legislativními 
normami jsou loterní zákon, da�ové úpravy mecenášství a sponzoringu, právní úprava poplatk�,
autorských a dalších práv, a v neposlední �ad� zákony, upravující provoz, údržbu a rozvoj sportovní 
infrastruktury.  

     �STV musí v t�sné spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy a �eským 
olympijským výborem dosáhnout p�ijetí „Koncepce státní podpory sportu v �eské republice“ vládou 
�eské republiky v podob�, která vyhovuje pot�ebám sdružených subjekt� a prosadit za�azení oblasti 
sportu do programového prohlášení vlády a program� nejd�ležit�jších politických stran. V této 
souvislosti bude �STV zajiš�ovat podkladovou a argumenta�ní základnu a vytvo�í aktivní a 
respektované týmy pro vyjednávání s ve�ejnými, státními a samosprávnými institucemi. Sou�asn�
bude   �STV iniciovat vznik  efektivní  platformy, bude-li  to p�ínosné i ustavením samostatného 
orgánu v rámci p�sobnosti Vlády �R, koordinující spole�ný postup sportovního prost�edí v��i
ve�ejným institucím. 

FINANCOVÁNÍ SPORTU A T�LOVÝCHOVY

�STV bude usilovat o dlouhodobou, trvale udržitelnou a legislativn� garantovanou koncepci více 
zdrojového financování sportu a t�lovýchovy, spojující ve�ejné rozpo�ty (samostatná kapitola ve 
státním rozpo�tu, krajské, m�stské a obecní rozpo�ty) s vlastními zdroji a dalšími p�íjmy (sponzoring a 
dary, reklama, autorská, vysílací a další práva). Cílem je, aby se podpora sportu z ve�ejných rozpo�t�
podle pom�rových ukazatel� postupn� p�iblížila pr�m�ru zemí Evropské unie.  

     Vlastní rozpo�tové modely bude �STV p�ipravovat transparentn�, se zohledn�ním reálných 
možností odvod� SAZKA, a.s., a dividend dalších obchodních spole�ností, které doplní nové finan�ní
zdroje, kompenzující náklady spojené s dluhovou službou a splácením emise dluhopis�. K dosažení 
tohoto stavu je t�eba na politické úrovni zhodnotit miliardové p�ínosy výstavby a provozu víceú�elové 
arény pro ve�ejné rozpo�ty, v�etn� p�ípadné participace státního rozpo�tu a rozpo�tu hlavního m�sta 
Prahy.  
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     �STV musí dosáhnout takového podílu na dota�ních programech státní podpory sportu, 
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy, který bude odpovídat jeho 
dominantnímu postavení ve sportovním prost�edí �eské republiky. Zásadního posílení musí doznat 
finan�ní zajišt�ní provozu, údržby a rozvoje sportovní infrastruktury z ve�ejných zdroj�, stejn� jako 
podpora trenér� mládeže. S využitím studií Evropské unie a vlastního pasportu sportovních za�ízení 
bude �STV usilovat o systematickou investi�ní výstavbu.  

     Na základ� analýzy vlastního majetku z pohledu jeho p�ínosu, výkonnosti a udržitelnosti vypracuje 
�STV novou koncepci hospoda�ení v této oblasti. Na jejím základ� chceme dosáhnout optimalizace, 
efektivn�jšího �ízení, využití a kontroly tohoto majetku, v�etn� uplatn�ní majoritních práv a 
maximalizace vytvá�ených zdroj�. V rámci koncepce bude zpracována finan�ní a provozní analýza 
p�ípadného p�esunu sídla �STV do ekonomicky i uživatelsky p�ízniv�jších podmínek. 

STRUKTURA A �INNOST �STV

     Základním krokem je novelizace Stanov �STV, která povede - p�i zachování dvoukomorového 
uspo�ádání - k modernizaci �innosti �STV na všech úrovních. Sou�ástí novelizace bude i zm�na
názvu, který neodpovídá poslání ani faktické �innosti organizace. Chceme vytvo�it kvalitn�jší 
informa�ní a komunika�ní systémy mezi organizací a sdruženými subjekty, které zajistí lepší 
vzájemnou informovanost, kontrolu a transparentnost. Nemén� d�ležité bude p�ipravit a realizovat 
novou strategii  v  oblasti  vztah� s  ve�ejností,  prezentující  �STV  jako moderní, výkonnou a 
d�v�ryhodnou instituci a vytvá�ející prostor pro širší prezentaci i menších sportovních odv�tví, 
krajských a regionálních sdružení, sportu na základní a mládežnické úrovni a sportu pro všechny.  

     Modernizace �STV vyžaduje podrobnou analýzu struktury a �innosti aparátu �STV. Na základ�
vyhodnocení pom�ru mezi ekonomickou náro�ností a výkony poskytovanými sdruženým subjekt�m
budou stanoveny priority servisní �innosti na centrální úrovni a cesty k zajišt�ní stabilního finan�ního 
zázemí pro �innost krajských a regionálních sdružení. �ty�letý program �innosti výkonného výboru 
bude vycházet z konkrétního rozd�lení pravomocí a zodpov�dnosti jeho �len�.

     Ve spolupráci s �eským olympijským výborem bude p�ipravena strategie rozvoje sportovních 
center s dominantní rolí SC Nymburk jako moderního st�ediska p�ípravy kandidát� státní sportovní 
reprezentace. S �eskou obcí sokolskou bude jednáno o podmínkách její ekonomické participace na 
�innosti sportovních svaz� �STV. Se Sdružením sportovních svaz� �eské republiky bude navázána 
užší spolupráce v oblastech spole�ného zájmu. �STV bude otev�en spolupráci s dalšími subjekty, 
pokud se ukáže jako smysluplná, vzájemn� výhodná a pot�ebná. 

     Sdruženým subjekt�m bude �STV poskytovat doporu�ení v podob� dobrých p�íklad� a „knowhow“, 
jako jsou metodické vzory koncepce rozvoje sportu ve m�st� a obci pro regionální sdružení nebo 
vzorové modely �ízení a �innosti sportovních center mládeže a sportovních st�edisek pro sdružené 
svazy. Na základ� požadavk� �lenských subjekt� budou podávány informace o dostupnosti dotací z 
evropských fond�, v�etn� zp�sobu podání žádostí. 

     Ve spolupráci s VOŠ �STV a dalšími partnery bude �STV vytvá�et podmínky pro vzd�lávání 
trenér� a cvi�itel�, stejn� jako vedoucích pracovník� a ekonom� regionálních sdružení, pro zvyšování 
kvalifikace zam�stnanc� a p�ipraví projekt pojišt�ní právní odpov�dnosti trenér� a cvi�itel�.

II. �innost VV  �STV, hlavní oblasti a zásadní rozhodnutí

� Úvod  
Po volební 22.valné hromad� �STV za�al výkonný výbor, z poloviny obsazen novými �leny, velmi 

intenzivn� pracovat již t�etí den po svém zvolení. První �ty�i sch�ze výboru prob�hly ve t�ítýdenních 
intervalech. Velmi rychle byl p�ijat jednací �ád, plán �innosti, zp�sob komunikace, personální a 
organiza�ní zm�ny v aparátu �STV. Byly ustaveny poradní orgány VV �STV v�etn� komise pro 
p�ípravu novely Stanov �STV. Zásadním p�ijatým dokumentem se stal Dlouhodobý program  �STV, 
jehož cílem je posunout �STV na kvalitativn� vyšší úrove�, a to jak sm�rem ke sdruženým subjekt�m,
tak k ve�ejným institucím, podnikatelským subjekt�m a ob�an�m �eské republiky. Jedním z klí�ových 
prvk� programu je zajišt�ní financování �STV, vedle státních prost�edk� také využití vlastního 
majetku, jeho optimalizace, efektivn�jší �ízení a kontrola, v�etn� uplatn�ní majoritních práv a 
maximalizace vytvá�ených zdroj�.

5



www.cstv.cz

Postupné pln�ní cíl� dlouhodobého programu a usnesení 22.VH �STV se promítlo do programu 
všech sch�zí výboru. �adu obtížných úkol� se již poda�ilo splnit, �ada proces� byla zahájena. Vedle 
plán� a p�edstav, jak posunout organizaci vp�ed, se musel výkonný výbor posledních p�t m�síc�
zabývat vývojem situace SAZKA, a.s., která se dostala dlouhodobým dluhovým zatížením do vážné 
ekonomické situace p�esto, že neustále produkuje více jak miliardu korun ro�n�. Kauza se stala 
st�edem mediálního zájmu ze všech úhl� pohledu. Situace SAZKA, a.s., zp�sobila také obrat v p�ízni 
ministra školství, mládeže a t�lovýchovy, který i z vlastní iniciativy do listopadu 2010 komunikoval 
s �STV velmi konstruktivn�. Zásahem do funk�nosti i stability �STV bylo p�esm�rování státní podpory 
sportu z MF �R. Soub�h událostí zp�sobil, že �STV pracoval pod soustavným tlakem. V nastoupené 
cest� však pokra�uje.  

Pln�ní ambiciózních cíl� ve správ� majetku bylo zpo�átku zpomaleno reorganizací aparátu                        
a personálními zm�nami, p�edevším v ekonomickém úseku, kde prob�hla dvojí vým�na
ekonomického �editele. �ízení ekonomiky bylo zásadn� zm�n�no. Krom� vlastního postupu vp�ed
bylo nutné se vypo�ádat mnohdy s ne�ekanými zjišt�ními skute�ného stavu. První efekty ukazují, že 
p�ijatá ozdravná opat�ení, mnohdy razantní, byla správná.  

Po rozsáhlé vnitrosvazové diskusi je p�ipraven návrh novely Stanov �STV, v�etn� zm�ny názvu 
organizace. Pr�b�h diskuse, p�ijaté kompromisy i další vývoj aktuálních pot�eb, politické podpory                   
a financování sportu ukazují, že se nemusí jednat o kone�né zm�ny, na kterých by se modernizace 
�STV m�la zastavit. 

� �lenská základna 

�STV sdružuje k 31.12.2010 celkem 72 republikových sportovních svaz� a 77 regionálních sdružení. 
Dalších 23 svaz� má statut p�idruženého �lena. �lenská základna �ítá 1,541.064 fyzických osob 
organizovaných v 9.224 t�lovýchovných jednotách a sportovních klubech. V roce 2010 poprvé od 
zavedení elektronického zpracování statistiky klesl po�et �len� – fyzických osob. Také se potvrzuje 
trend ubývání po�tu dobrovolných funkcioná�� a zvyšování jejich v�kového pr�m�ru. Alarmující pro 
celou spole�nost by m�la být skute�nost, že úbytek sportujících je markantní zejména v �adách 
mládeže.

� Sport ve spole�nosti 

     P�es veškeré p�idané hodnoty a nezastupitelné funkce pro ob�anskou spole�nost stále nemá sport 
v �eské republice odpovídající ocen�ní a podporu. Pro sd�lovací prost�edky prakticky neexistuje jiný 
sport než vrcholový. Stále t�žší pozice klub� a t�lovýchovných jednot se sportovišti, dobrovolnými 
trenéry i klesajícím zájmem d�tí registrují a dle možností �eší pouze místní samosprávy. Na rozdíl od 
vyšších politických struktur totiž p�ímo poci�ují význam a sociální roli sportu a pohybových aktivit. Je 
pravdou, že se sport loni poprvé stal viditelným p�edvolebním tématem v parlamentních volbách. 
Každá z významných politických stran má sport ve svém programu pom�rn� pe�liv� rozpracován. Na 
Konferenci Sport a stát, které byl �STV p�ed parlamentními volbami spolupo�adatelem, uznali líd�i
rozhodujících stran pot�ebu zvýšení všestranné podpory sportu. Od spole�enského uznání až po 
financování. Po volbách však zájem ochladl.  

� �STV a politická jednání 

     �STV byl aktivní nejen p�ed parlamentními volbami, ale také v pr�b�hu povolebního formování 
vládní koalice. P�edseda spolu s dalšími �leny výkonného výboru jednal o podpo�e sportu nap�í�
politickým spektrem. Díl�ím cílem bylo za�azení sportu do programového prohlášení nové vlády, což 
se poprvé v novodobé historii poda�ilo. Velmi dobrou komunikací, zejména s ministrem Dobešem, 
jsme m�li možnost hlavní zám�ry do vládního prohlášení naformulovat. Zástupci �STV byli 
nominováni a p�sobí ve všech ministerských expertních komisích. Spolupráce s odborem sportu 
MŠMT byla velmi dobrá. �STV obhájil pozici sportu i v rozpo�tových otázkách. Dokázal argumentovat 
a p�esv�d�it, že další p�ípadné krácení státní finan�ní podpory sport již vážn� ohrozí. Plošné 
desetiprocentní krácení státních prost�edk� tak sport v roce 2010 nepostihlo a i pro rok 2011 z�staly 
objemy zachovány. Jednáním ve druhé polovin� roku 2010 se poda�ilo navýšit ministerstvem školství 
poskytované zdroje na údržbu a provoz t�lovýchovných za�ízení. A to hned dvakrát. Podporu �STV
nenalezl p�es opakovaná jednání u ministra financí, který podmi�oval posílení finan�ní podpory sportu 
vy�ešením situace SAZKA, a.s., vstupem strategického partnera. Nad�jn� vypadalo na podzim 2010 
schválení p�ipravené koncepce státní podpory sportu, o které �STV spolu s dalšími spolky usiloval. 
Na program jednání Vlády �R se návrh koncepce dostal 9.b�ezna 2011. Byl schválen a p�ijaté vládní 
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usnesení dává p�edpoklady ke zlepšení systematické pé�e o sport. Dobré vzájemné kontakty byly 
navázány také s podvýbory pro sport v Senátu i v Poslanecké sn�movn�. P�edseda �STV je na jejich 
jednání p�izváván a m�že tak poskytovat poslanc�m p�ímé informace. Podvýbory jsou naopak zvané 
na jednání Všesportovního kolegia. 

� Státní podpora sportu z prost�edk� Ministerstva financí  

     P�ed zahájením p�íprav státního rozpo�tu na rok 2011 se soust�edila pozornost na jednání o 
zachování nesystémového zdroje z MF �R, který v objemu cca 300 tis.K� od r.2008 kompenzoval 
�eskému sportovnímu prost�edí do jisté míry výpadek vlastních zdroj�. Ten je zp�soben dluhovým 
zatížením SAZKA, a.s., souvisejícím p�edevším s výstavbou arény, o jejíž vybudování stát akcioná�e
v roce 2001 požádal, s následnou zm�nou da�ových zákon� v roce 2005, ale i vysokými odvody 
akcioná��m v dob�, kdy již spole�nost m�la vysoké závazky. V dob� pochopitelných ekonomických 
restrikcí vlády se nedalo po�ítat s navýšením p�ísp�vku pro rok 2011 a ohroženo bylo i samotné 
za�azení tohoto zdrojového titulu do státního rozpo�tu. P�edseda �STV, místop�edsedové a �lenové 
výkonného výboru, T.Král, I.Hašek jednali za �STV od zá�í s nejvyššími politickými p�edstaviteli o 
zachování p�ísp�vku a pozd�ji i zp�sobu jeho d�lení. Objevily se totiž první informace, že �STV, na 
rozdíl od zbývajících p�íjemc� dotace, nebude mít možnost si o rozd�lení prost�edk� sám rozhodnout. 
P�es podporu tém�� sedmdesáti poslanc�, se kterými jednali i v regionech p�edstavitelé �STV, 
oznámili minist�i financí a školství 20.ledna 2011, že prost�edky budou v �STV dány k dispozici pouze 
republikovým sportovním svaz�m a budou mezi n� d�leny klí�em stanoveným MŠMT. Jednání tak 
bylo pro �STV neúsp�šné, protože regionální sdružení �STV z�stala bez garantovaných zdroj�.
Význam a dopad jejich �innosti nebyl pochopen a je na nás všech, abychom jejich úlohu obhájili.  

� Vývoj legislativy a ú�ast na její tvorb�

     Po období povolebního klidu se vyjas�uje legislativní plán vlády na p�íští období. �STV se 
soust�edí zejména na legislativu s p�ímým dopadem na sport. D�ležité je, že práv� tyto zákony jsou 
obsaženy v nov� schválené koncepci podpory sportu v �R. Zm�na zákona o podpo�e sportu je p�ímo
zapsána v programovém prohlášení vlády. V�cný zám�r zákona by m�l být hotov do konce tohoto 
roku a zákon by m�l mít podstatn� širší záb�r, než ten sou�asný. �STV se zapojí do jeho p�ípravy.
Dalším zákonem s dopadem na sport bude nesporn� nový loterní zákon, který má m.j. za cíl 
zpr�hlednit odvody ze všech provozovaných loterií a her. Mohl by znamenat jedno z �ešení pro 
budoucí systémové a stabilní financování sportu. Dalším ze zákon�, který by mohl ovlivnit sportovní 
prost�edí je ob�anský zákoník. Za�len�ní sou�asného zákona o sdružování ob�an� práv� do této 
normy musí zachovat podmínky pro �innost sportovních spolk�. Ve h�e je novelizace zákona    o 
dobrovolné služb�, která má postihnout komplexn�ji oblast dobrovolnictví, která je pro nás klí�ová.
MŠMT ve�ejn� deklaruje, že se bude t�mito zákony vážn� zabývat, a �STV, i jako �len 
Všesportovního kolegia, bude p�i jejich úpravách aktivní. Legislativní rada VV �STV vývoj pr�b�žn�
sleduje. 

� Spolupráce s novými partnery - Svaz m�st a obcí �R, Asociace kraj�

     Je jasné, že sport a pohybové aktivity ob�an� se všemi pozitivními efekty i �innost sportovních 
spolk� nejsou st�edem zájmu pouze sportovních st�ešních organizací a kompetentního ministerstva. 
�ada oblastí zájm� je spole�ná �STV i dalším spole�enským uskupením. �STV se v rámci své nové 
politiky soust�edil na nejvýznamn�jší z nich. Byla iniciována jednání se Svazem m�st a obcí �eské 
republiky. Po vzájemné vým�n� informací vyšlo najevo, že je oboustrann� prosp�šné dlouhodob�
spolupracovat. Obce jsou významným podporovatelem sportu a spole�ným postupem obou st�ešních 
organizací lze tento vztah posílit. Nový partner m�že být nápomocen p�i p�ípadných p�evodech 
sportoviš� do vlastnictví obcí. Ukázalo se, že významné neshody nejsou ani v názorech na novelizaci 
loterního zákona a dalších právních norem, kde spole�ný postup p�i prosazování jejich úprav by mohl 
být více efektivní. Asociace kraj� byla kontaktována p�ímo i prost�ednictvím jednotlivých hejtman�.
�ada hejtman� vyjád�ila svoji podporu �STV p�ímo nejen svými stanovisky, ale i finan�ní pomocí. 
P�edseda asociace kraj� i hejtmani byli vyrozum�ni o zm�n� financování krajských sdružení �STV a 
dopadu na sportovní sout�že v krajích. V p�ípad� kraj� je spole�ným zájmem koncep�ní rozvoj sportu 
a s tím spojená legislativa. Spole�né jednání �STV a Asociace kraj� k této problematice bude 
pokra�ovat.

� �innost Sekretariátu �STV 

     Po 22.VH �STV byly ihned zahájeny zm�ny v �ízení organizace. Došlo k personálním vým�nám                
i k restrukturalizaci útvar�. Cílem bylo zefektivnit �ízení, vyjasnit kompetence zejména ekonomických 
útvar� a maximáln� snížit náklady. Úpravy se týkaly nejen sekretariátu, který �ítá v sou�asnosti 19 
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zam�stnanc�, ale zejména správy sportovních st�edisek. Do funkce generálního sekretá�e �STV byl 
jmenován Jan Bohá�. Nový ekonomický �editel Jan Prádler zahájil inventuru ekonomických vztah�
�STV a analýzu hospodá�ských provoz� i �innosti obchodních spole�ností s majetkovou ú�astí �STV. 
V �íjnu 2010 vyst�ídal po �ty�ech m�sících J.Prádlera sou�asný ekonomický �editel Michal Krejcar. 
Zapo�até ekonomické analýzy byly postupn� dokon�eny. Výkonný výbor byl s výsledky postupn�
seznamován a p�ijímal navrhovaná racionaliza�ní opat�ení. Sdružené subjekty byly o �innosti 
Výkonného výboru informovány na oživených internetových stránkách �STV, kde za�aly být 
pravideln� zve�ej�ovány nové události i rozhodnutí u�in�ná výkonným výborem. Konkrétn�jší 
informace p�inášel elektronický Zpravodaj �STV. P�esto je vnit�ní i vn�jší komunikace �STV zatím 
jednou z oblastí, kde jsou stále rezervy. 

� Novela Stanov �STV

     Jedním z úkol�, uložených minulou valnou hromadou, bylo p�ipravit návrh nové struktury orgán�
�STV, v�etn� návrhu stanov. Zám�r je v souladu s výborem p�ijatým dlouhodobým programem �STV,
který v rámci modernizace organizace s úpravou stanov po�ítá. Výkonný výbor obratem jmenoval 
pracovní skupinu pro p�ípravu novely stanov. Byl p�ijat harmonogram p�íprav a výkonný výbor 
pravideln� výstupy skupiny projednával a korigoval. Sdružené subjekty byly od za�átku do p�íprav 
zapojeny. �ada z nich se p�íprav aktivn� ú�astnila, poskytla svoje nám�ty a p�ipomínky a všichni byli 
o pr�b�hu p�íprav informováni. P�vodní zám�r na p�ijetí novely na mimo�ádné valné hromad� na 
podzim 2010 nebyl realizován. Výkonný výbor rozhodl v�novat více �asu diskusi a schválit návrh 
novely stanov na �ádné valné hromad� �STV. K diskusi bylo proto využito i podzimních celostátních 
porad. Navrhované zm�ny stanov jsou technického rázu i v�cné. Nejviditeln�jší úpravou je zm�na 
názvu organizace na Asociaci sportu �eské republiky. Stanovám se v�nuje podrobn� samostatný 
písemný podklad pro jednání 23.valné hromady �STV. P�edpokládá se p�ijetí navrhovaných stanov s 
tím, že proces modernizace organizace bude nadále pokra�ovat.

� Ekonomika �STV a financování 

     Jedná se o zásadní oblast v �innosti �STV a všech sdružených subjekt�. Ze státních zdroj� m�ly
subjekty sdružené v �STV v roce 2010 k dispozici v jednotlivých ú�elových programech MŠMT a MF 
�R v celkovém objemu o n�kolik málo milion� K� více, než v roce 2009. V roce razantních vládních 
škrt� v podob� plošných krácení o 10% lze tuto situaci ozna�it za díl�í úsp�ch. Na �innost vlastního 
�STV nebyly státní dotace použity. Vlastní zdroje byly v roce 2010 tvo�eny ze dvou položek – výt�žku 
SAZKA, a.s., a dividendami z akciových spole�ností. V obou p�ípadech se jednalo o objemy nižší než 
v minulých letech, p�i�emž u zdroj� SAZKA, a.s., výrazn� nižší. Zejména závazky SAZKA, a.s., 
zp�sobené jak výstavbou haly, tak novými da�ovými povinnostmi i odvody akcioná��m v minulých 
obdobích, nedovolily poskytnout vyšší prost�edky akcioná��m na financování sportu. Situace byla na 
rozdíl od minulých let dop�edu dostate�n� známá a avizovaná. �STV i sdružené subjekty v�as
reagovaly dalšími úspornými opat�eními. I p�esto dramatický pokles objemu prost�edk�, používaných 
p�edevším na vlastní �innost sdružených subjekt�, zp�sobil všem zna�né problémy. V mnoha 
p�ípadech nedostatek financí vedl k omezení �innosti.  

     Od minulé valné hromady byla postupn� �in�na opat�ení ve správ� vlastního majetku �STV tak, 
aby nadále neprodukoval ztrátu a za�al vytvá�et zisk. Hospoda�ení všech sportovních center, jejich 
jednotlivých provoz�, bylo podrobeno rozboru a bylo ú�etn� sledováno tak, aby bylo možné 
transparentn� posoudit jejich rentabilitu. �ada provoz� byla dána do pronájmu. Návrhy na další 
nakládání s majetkem, který se po všech opat�eních ukáže jako neproduktivní, lze o�ekávat na p�íští 
valné hromad� �STV. Analýzy �innosti akciových spole�ností byly východiskem ke zm�nám stanov 
spole�ností, p�ijatých s cílem posílit vliv majoritního akcioná�e na �innost t�chto spole�ností. 
Ekonomické výsledky se promítnou až v p�íštím období. 

     Z podn�tu valné hromady došlo od roku  2010 ke zm�n� ú�etních postup�. �STV upustilo od 
ú�tování výnos� dohadným zp�sobem. D�sledkem toho je nezkreslený stav ekonomiky, ale sou�asn�
nezvykle vysoká ú�etní ztráta. Diskutované návrhy na zm�nu sídla �STV mimo energeticky neúnosn�
nákladný Strahov z�stávají prioritou k �ešení v následujícím roce. Rozsáhlou ekonomickou zprávu pro 
valnou hromadu, v podrobn�jším �len�ní než v minulosti, v�etn� výklad�, grafických vyjád�ení a 
zpracovaných analýz naleznete na dalších stránkách.  

� SAZKA, akciová spole�nost

     Spole�nosti se b�hem roku 2010 nepoda�ilo dosáhnout dohody se spolupracujícími bankami o tzv. 
klubovém financování, které by p�eklenulo kritické období splácení krátkodobých a dlouhodobých 
závazk�. V prosinci nabral vývoj prudký spád poté, co n�které z bank prodaly svoje pohledávky za 
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spole�ností. Noví držitelé pohledávek požadovali jejich splacení. SAZKA, a.s., se neschopností 
okamžit� splatit závazky dostala do insolven�ního �ízení, ze kterého je východiskem restrukturalizace 
spole�nosti za ú�asti silných finan�ních partner�. Zájemc� se objevilo n�kolik, navrhované podmínky 
spolupráce však nebyly zpo�átku pro akcioná�e p�íznivé. R�zné názory na zp�sob �ešení situace 
zvedly vlnu emocí a osobních st�et� i uvnit� �STV. Mediální zájem, vyjád�ená preference VV �STV
zachovat p�i restrukturalizaci stávající vlastnickou strukturu a neporušit podmínky dluhopisové 
dokumentace, odlišná stanoviska dalších akcioná�� a  konkurence zájemc�  vedla ke zkvalitn�ní
p�edkládaných nabídek. VV �STV v únoru rozhodl o parametrickém sjednocení nabídek a jejich 
vyhodnocení externí poradenskou firmou. Stejný p�ístup zvolili    i další akcioná�i. Valná hromada by 
tak m�la mít k posouzení a rozhodnutí finální návrhy �ešení. Situaci mohou zm�nit stanoviska, která 
nemohou akcioná�i ovlivnit, nap�. rozhodnutí soudu. Projednání restrukturalizace spole�nosti bude 
samostatným bodem programu valné hromady s vlastní písemnou dokumentací. 

� Sportovní reprezentace a p�íprava sportovn� talentované mládeže 

    Pé�e o sportovní reprezentaci a p�ípravu sportovn� talentované mládeže je jedním z klí�ových 
úkol� republikových sportovních svaz�. Výsledky reprezentant� jsou v kontrastu s podmínkami, které 
jsou k dispozici, stále velmi dobré. P�es relativn� velmi slabou státní finan�ní podporu ve srovnání 
s mezinárodní konkurencí dosahují �eští sportovci stále vynikajících a nep�ehlédnutelných úsp�ch� na 
sv�tových i evropských sout�žích. Za všechny lze vyzvednout hokejový národní tým, který  dokázal 
v roce 2010 vybojovat titul mistr� sv�ta, vesla�e Ond�eje Synka, mistra sv�ta na skifu a basketbalistky, 
které získaly st�íbrné medaile na mistrovství sv�ta po�ádaném v �eské republice. Sportovní úsp�chy 
jsou skv�lou reklamou �eské republiky. Nové systémové zajišt�ní státní sportovní reprezentace v celé 
ší�i, v�etn� systemizace zdravotnického zabezpe�ení a pé�e o talentovanou mládež, je obsaženo 
v nedávno p�ijaté Koncepci státní podpory sportu v �R.
     Základem úsp�šné reprezentace jsou kvalitní podmínky pro p�ípravu talentované mládeže. V této 
oblasti došlo od 1.1.2011 ke zm�n� dota�ních program� MŠMT. �STV m�l možnost t�sn�
spolupracovat na úprav� dosavadních t�í program� zam��ených na talentovanou mládež – sportovní 
centra mládeže SCM, sportovní st�ediska SpS (bývalé sportovní t�ídy) a sportovní talent ST. 
Slou�ením vznikl jeden program, se stejným objemem finan�ních prost�edk�. Jeho podmínky dávají 
republikovým svaz�m v�tší pravomocí flexibiln� p�izp�sobovat  finan�ní podporu jednotlivým v�kovým 
skupinám talentované mládeže podle svých pot�eb. Tyto úpravy jsou již v souladu s novými 
koncep�ními zám�ry státní podpory.  
     �STV aktivn� spolupracuje s Antidopingovým výborem �R, jehož �editelem se stal v pr�b�hu roku  
2010 Miloš Vrabec, bývalý pracovník �eského svazu juda. Spole�ným 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 efekt�, jež sport a pohybové 
aktivity spole�nosti p�inášejí. Paradoxn� je p�itom oblastí nejmén� státem podporovanou. Dota�ního 
programu MŠMT využila v roce 2010, stejn� jako v p�edchozích letech, všechna regionální sdružení 
�STV. Prost�edky byly použity na akce za�azené do programu �STV „Sportuj s námi“. S podporou 
prost�edk� ze státního rozpo�tu ve výši 6,300.000,- K� bylo v programu „Sportuj s námi“ zorganizováno 
v roce 2010 celkem 2017 akcí, kterých se zú�astnilo 289.776 osob. Na zorganizování t�chto akcí bylo 
vynaloženo 16.490.502,- K� z dalších zdroj� (sponzorské dary, p�ísp�vky obcí, startovné, poplatek 
ú�astník�). Podíl jiných zdroj� se v posledních letech stabilizoval a pohybuje se v rozmezí 70–75% na 
každou akci. Všechny uzav�ené smlouvy o poskytnutí dotací ze státního rozpo�tu v rámci ve�ejn�
prosp�šných program� v t�lovýchov�, sportu a turistice na projekt „Sportuj s námi“ pro rok 2010 byly 
vyhodnoceny a prost�edky vyú�továny k datu 15. ledna 2011. 

� Servis poskytovaný sdruženým subjekt�m

Rozsah servisu, služeb a odborného poradenství, které �STV poskytuje sdruženým 
subjekt�m, zejména na Strahov� sídlícím republikovým sportovním svaz�m, je široký. Soubor služeb 
byl v pr�b�hu roku aktualizován. Ve stru�ném p�ehledu se jedná o zajiš�ování komplexního servisu 
ekonomických a ú�etních služeb, v�etn� da�ového poradenství, p�j�ek svaz�m, odborného 
poradenství p�i podávání žádostí o investi�ní dotace ze státního rozpo�tu a následn� p�i postupu 
a realizaci p�id�lené investi�ní akce, poradenství p�i vyú�tování státních dotací, zprost�edkování
majetkového a odpov�dnostního pojišt�ní, pojišt�ní p�i vycestování tým� do zahrani�í a související 
podpora p�i likvidaci pojistných událostí. Je nutné sem zahrnout i poskytování úrazového pojišt�ní
�len� �STV, zabezpe�ení pln�ní zákonných povinností sdružených subjekt� v podob� kolektivních 
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smluv s Ochranným svazem autorským (OSA) a Intergramem. Nov� se poda�ilo sjednat 
odpov�dnostní pojišt�ní trenér�, �len� �STV, vytvo�ením zcela nového produktu s pojiš�ovnou. 
Sou�ástí servisu je dále bezplatné právní poradenství svaz�m, regionálním sdružením, p�ípadn�
konkrétním jednotám a klub�m i jednotlivým sportovc�m, v�etn� zastupování v soudních sporech. 
Svazy využívají právních služeb také v souvislosti s �inností svých ú�elov� z�ízených obchodních 
spole�ností. Ke každodenní práci svaz� jsou k dispozici služby podatelny, rozmnožovny, dodávek 
kancelá�ského materiálu, p�j�ování vlajek, poskytování skladových prostor, poskytování zasedacích 
místností, v�etn� zajišt�ní ob�erstvení, registrace �len�, sportovn�-metodické poradenství 
poskytované odborem sportu, centrální fax, archivní služby, prádelna, p�íležitostná autodoprava a 
služby v oblasti informatiky a výpo�etní techniky, v poslední dob� velmi vyt�žované a již vnímané jako 
automatická a každodenní samoz�ejmost. Snahou je, aby zam�stnanci �STV byli vst�ícní, operativní a 
uživatelé služeb byli se servisem spokojeni. Vyjmenovaný servis je zajiš�ován skute�n� pouze 
nezbytn� nutným po�tem pracovník�.

� Regionální sdružení �STV

     Regionální sdružení �STV jsou ustavená a �ízená t�lovýchovnými jednotami a kluby p�sobících 
v jejich okrese. Poskytují servis a podporu svým TJ/SK a okresním sportovním svaz�m, pro které jsou 
administrativním centrem k �ízení základních sout�ží. Financování �innosti RS �STV je závislé na 
vlastních zdrojích �STV a státním p�ísp�vku na podporu sportu z MF �R. Ostatní finan�ní prost�edky, 
zejména státní dotace MŠMT, jsou jejich prost�ednictvím distribuovány dále do jednotlivých oddíl� a 
klub�, podle klí��, které si zástupci TJ/SK na svých valných hromadách schválí. Zdroj� na vlastní 
�innost RS �STV bylo výpadkem financování ze SAZKA, a.s., v roce 2010 podstatn� mén�, než 
v minulém roce. Sdružení musela vlastním rozhodnutím radikáln� zm�nit rozpo�ty, zp�sob práce a 
p�ijmout zásadní úsporná opat�ení. Snížil se po�et profesionálních pracovník�, prakticky se zastavila 
finan�ní podpora TJ/SK z vlastních zdroj�. Prioritou bylo zachovat podporu a servis dobrovolným 
funkcioná��m TJ/SK a práci okresním sportovním svaz�m. V �ad� p�ípad� se RS �STV dostala k 
hranici existen�ních problém�.
     Na p�elomu roku, s informací o zm�n� zp�sobu distribuce státního p�ísp�vku na podporu sportu 
z MF �R pro rok 2011, který vylu�uje RS �STV z �ad jeho p�íjemc�, byla bez p�ípravy postavena tato 
sdružení p�ed zásadní otázku. Jak a zda v�bec zachovat alespo� jednoho, u v�tších okres� dva 
profesionální pracovníky   a administrativní zázemí pro poskytování služeb, pro které si je TJ/SK 
z�ídily. Z�staly totiž zcela bez garance financování. Jednou z možností jak pokra�ovat, je zpoplatn�ní
služeb okresním sportovním svaz�m. Naskytla se i možnost komer�ní spolupráce s agenturou 
využívající potenciálu RS �STV (vyhlašování sportovce roku), hledají se další možné zdroje 
financování. Není to však stabilní �ešení a podmínky pro �innost RS �STV na rok 2011 stále nejsou 
zcela vyjasn�né. �ada z nich nemá finan�ní rezervy, musela již podat výpov�di nájemních smluv i 
zam�stnanc�m a uvažuje o ukon�ení p�sobení profesionálních pracovník�, �ímž se dobrovolní 
funkcioná�i TJ /SK a okresní svazy ocitnou zcela bez servisu.   
     �innosti, které RS �STV zajiš�ují, jsou p�itom nepostradatelné. Pat�í sem evidence TJ/SK, správa 
databází �lenské základny, adresá��, ú�etních výkaz� �lenských TJ/SK, �asto i jejich zpracování. 
Aktualizují údaje software pasportu majetku TJ/SK v �STV. Zpracovávají agendu distribuce státních 
dotací MŠMT na sport pro všechny a údržbu a provoz TVZ. Od zpracování žádostí, klí�� d�lení 
prost�edk�, smluv s TJ/SK, až po záv�re�né vyú�tování, v�etn� pr�b�žného poradenství a kontroly 
správnosti využití dotací. Asistují p�i podávání žádostí TJ/SK o státní investi�ní prost�edky. 
Zpracovávají agendu okresních sportovních svaz�       a poskytují jim administrativní zázemí, v�etn�
vedení personální a mzdové agendy. Vedle toho zajiš�ují vlastní nezbytnou administrativu, podporu 
práce svého výkonného výboru, spravují vlastní internetové stránky s informacemi pro TJ/SK, jednají 
k podpo�e TJ/SK a sportovních akcí se zastupitelstvy obcí ve svém regionu, a mají významný podíl na 
spole�enském oce�ování sportovc� a trenér� v lokálních anketách.  

� �innost Krajských sdružení �STV

     Krajská sdružení �STV jsou organiza�ní sou�ástí �STV s právní subjektivitou, poskytují služby 
krajským sportovním svaz�m p�i �ízení krajských sout�ží a pe�ují o vytvá�ení podmínek pro rozvoj 
sportu v p�íslušném kraji. Krajská sdružení �STV vznikla spole�ným ustavením zástupci zde 
p�sobících regionálních sdružení    s licencí �STV a zástupci krajských sportovních svaz�. Servis pro 
krajské sportovní svazy spo�ívá v poskytnutí administrativního zázemí, ekonomických a souvisejících 
služeb. Podmínky podpory sportu, v�etn� finan�ní, jsou ze strany krajských ú�ad� v krajích r�zné, 
stále se m�ní a teprve hledají koncep�ní �ešení. Intenzita spolupráce krajských ú�ad� s KS �STV je 
p�evážn� dobrá. V každém p�ípad� krajské ú�ady oce�ují a využívají p�ehlednou organiza�ní strukturu 
�STV a vyzdvihují tuto výhodu sportu oproti jiným neziskovým sférám. 
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     �innost krajských sdružení �STV je financována z rozpo�tu �STV z kapitoly spole�ných výdaj�               
a pohybovala se v minulých letech ve výši 20 mil. K� celkem na všech 14 KS �STV. Jejich 
financování tak bylo vždy stabilní. Pro rok 2011 nastává situace jiná. Zdroje pro spole�né výdaje 
�STV nejsou k dispozici v dostate�né výši a do okamžiku rozhodnutí VH �STV není jistý objem 
financování KS �STV. Proto VV �STV navrhl pro rok 2011 snížit dotaci na �innost KS �STV na 10 
mil.K� s tím, že služby krajským svaz�m budou po vzájemné dohod� s republikovými svazy ú�továny.
Proces vyjednávání podmínek financování mezi republikovými sportovními svazy (v p�ípadech, kde 
krajské svazy nemají právní subjektivitu), krajskými sportovními svazy a KS �STV probíhají a stále 
nejsou všude uzav�ena. V�tšina republikových sportovních svaz�, nap�íklad fotbal, lední hokej, 
basketbal, volejbal, házená, lyžování však s p�edstaviteli KS �STV v�cn� jednají a krajské sout�že by 
tak nem�ly být ohroženy. 

� Další �ešené problematiky na úrovni VV �STV

     Vedle strukturovaných zpráv v p�edcházejících odstavcích se výro�ní zpráva musí alespo� letmo 
zmínit    o dalších �innostech �STV, které VV �STV �ešil nebo k nim zaujímal stanovisko. Do této 
skupiny pat�í pravidelné zprávy o výsledcích kontrol provedených Revizní komisí �STV, kde VV �STV
schvaloval finan�ní postihy za zjišt�né nedostatky, zprávy o delimitaci majetku a o �ešení nalezeného 
majetku �STV, opušt�ného zaniklými TJ/SK. Pat�í sem informace o p�sobení Všesportovního kolegia 
�eské republiky, které bylo nov� ustaveno jako samostatný právní subjekt, do jehož �ela byl zvolen 
p�edseda �STV P.Ko�an, a které navázalo spolupráci s MŠMT na kvalitativn� vyšší úrovni, vzájemn�
stvrzenou p�ijetím memoranda. Výbor projednával �innost Vyšší odborné školy �STV, která získala 
novou akreditaci MŠMT, otev�ela dálkové studium a trenérskou školu, a zabýval se také oce�ováním 
dlouholeté práce dobrovolných funkcioná�� v �STV, o která je ze strany regionálních sdružení i 
republikových svaz� trvalý zájem (od minulé VH �STV schváleno 139 medailí, 200 �estných odznak�,
173 �estných uznání), mezinárodní �inností a zapojením �STV do evropských studií a projekt�,
sporem �STV se Sdružením sportovních svaz� �R, nebo �ešením majetkoprávních vztah� v 
Plaveckém stadionu v Praze-Podolí.  

� Informace o �innosti Legislativní rady VV �STV v roce 2010 

     Legislativní rada VV �STV pracovala ve složení: p�edseda p.Ivan Hašek, �lenové paní Jarmila 
Machová, pp. Karel Kocura, Petr Doležal, Ji�í Topinka, sekretá� p. Karel Poup�.

     Rada jednala od 22. VH �STV na 4 zasedáních. Náplní p�i zasedání LR VV �STV byly p�ipomínky 
k p�ipravovaným novelám obecn� závazných právních p�edpis�, aplikace norem v subjektech 
sdružených v �STV a vzájemné vyjas�ování právních názor� za ú�elem sjednocení výkladu pro 
praktickou �innost sportovních spolk�. Záv�ry jednání byly využity v odborných úsecích �STV. 
Legislativní rada opakovan� projednávala návrh zm�ny Stanov �STV, zapracovala p�ipomínky 
sdružených subjekt� a spolupracovala s Komisí pro p�ípravu novelizace Stanov �STV. Legislativní 
rada dále p�ijala stanovisko k aplikaci sm�rnic Evropské unie v oblasti sportu, které bylo �ešeno na 
základ� podn�tu Klubu vodního póla STEPP Praha. V této v�ci šlo o aplikaci práv sportovních svaz�
ve svých interních p�edpisech, kde jsou stanovena omezení kvót ú�asti zahrani�ních ú�astník�
v p�íslušných sout�žích svaz�. Záv�ry legislativní rady byly p�edloženy Legislativní komisi �eského 
olympijského výboru a Legislativní rad� vlády �R. Tato oblast je nadále �ešena s tím, že jednotlivé 
sdružené sportovní svazy mají zcela odlišné názory v návaznosti na jejich mezinárodní pravidla. 
Legislativní rada také shrnula nám�ty a p�ipomínky sdružených subjekt� k novele ob�anského 
zákoníku v oblasti úpravy spolkového práva, které jsou navrhovány v ustanovení § 209 - 298 návrhu. 
Záv�ry byly následn� p�edloženy legislativ� MŠMT, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti. 
Po projednání ve VV �STV byly sou�asn� p�edány poslanc�m k jejich dalšímu využití p�i
projednávání návrhu novely ob�anského zákoníku. Legislativní rada zaujala stanovisko k variantám 
návrhu novelizace loterního zákona. P�edm�tem jednání legislativní rady byl i návrh stanov 
Všesportovního kolegia �R a Statut Všesportovního kolegia �R. Operativn� byly prost�ednictvím LPO 
�STV konzultovány návrhy zm�n obecn� závazných právních p�edpis�, když z �asových d�vod�
nebylo možno tyto projednat na �ádném zasedání legislativní rady.  
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� Informace o �innosti Investi�ní a technické rady VV �STV v roce 2010 

     Investi�ní a technická rada pracovala ve složení p�edseda: p.Šimí�ek, �lenové: pp. Ditrich, 
Kaderka, Krátký, Kubec, Ku�era, Lebeda, Svoboda, Varhaník, jako sekretá� pracoval v roce 2010 p. 
Janouš. 

     Investi�ní a technická rada �eší problematiku v oblasti investic z prost�edk� státního rozpo�tu,
poskytovaných �STV prost�ednictvím program� MŠMT na podporu rozvoje a obnovy materiáln�
technické základny ve sportu. Dotace ze státního rozpo�tu jsou poskytovány prost�ednictvím �STV, jako 
st�ešního sdružení, do sportovních za�ízení ve vlastnictví �i dlouhodobém užívání subjekt� sdružených 
v �STV.  

     V roce 2010 se Rada sešla na �ty�ech zasedáních. Na t�chto zasedáních projednala a schválila 
návrh na rozd�lení poskytnuté globální dotace na po�ízení strojních investic pro pot�eby sdružených 
národních sportovních svaz� v roce 2010. Dále ITR projednala a schválila „Návrh zásad p�ípravy 
Investi�ního programu �STV na rok 2011“ a zp�sob uplat�ování t�chto zásad ve vztahu ke 
sdruženým sportovním svaz�m a regionálním sdružením, jako subjekt� p�edkládajících v rámci své 
p�sobnosti žádosti o poskytnutí investi�ních dotací a návrhy na jejich za�azení do Investi�ního 
programu �STV. V souvislosti se sestavováním Investi�ního programu �STV na rok 2011 schválila 
Rada metodiku za�azování doru�ených žádostí, kdy bylo p�ihlíženo p�edevším k množství 
poskytnutých dotací dle územního uspo�ádání, k po�adí priorit navrhovaných akcí ur�eného 
p�íslušným regionálním sdružením a národním sportovním svazem a dále k v�cné náplni investi�ních 
zám�r� s jednozna�nou preferencí poskytování dotací sm��ujících do rekonstrukcí �i výstavby 
sportovních za�ízení souvisejících p�ímo s výkonem sportovní �innosti. Po posouzení jednotlivých 
žádostí schválila Rada návrh Investi�ního programu �STV na rok 2011, který byl po schválení ve 
Výkonném výboru �STV p�edložen k dalšímu �ízení na MŠMT. Dva zástupci Investi�ní a technické 
rady se v roce 2010 podíleli na práci expertní komise jmenované na MŠMT pro oblast poskytování 
investi�ních dotací na podporu rozvoje a obnovy materiáln� technické základny ve sportu a jejich 
prost�ednictvím tak bylo �STV umožn�no podávat p�ímé návrhy na rozd�lování státních dotací 
z program� MŠMT.  

Záv�r
     Výkonný výbor zasedal v období mezi valnými hromadami šestnáctkrát, z toho �ty�ikrát na 
mimo�ádném zasedání. Zasedání charakterizovala velmi vysoká ú�ast �len�, zvýšený po�et
projednávaných bod� v programu sch�zí a rychlé tempo jednání. Diskusi byl vždy dán dostate�ný 
prostor. Atmosféra jednání byla pracovní, p�es ob�asná názorov� odlišná stanoviska vždy sm��ovaná
k z�eteln� definovanému usnesení. Úkoly uložené výkonným výborem byly v termínech pln�ny
profesionálními pracovníky celého aparátu �STV. �lenové výkonného výboru se daleko více než 
v minulosti angažovali v podpo�e práce p�edsedy a místop�edsed�, ú�astnili se jako zástupci �STV 
významných jednání s p�edstaviteli a partnery státní správy, ve�ejných institucí i soukromého sektoru. 
Reprezentovali VV �STV na valných hromadách regionálních a krajských sdružení �STV i 
republikových svaz�. V tomto smyslu jde o jednozna�ný pozitivní posun ve zp�sobu práce VV �STV.

III.       Zpráva o �innosti  Smír�í komise �STV

     Smír�í komise pracovala v tomto složení: p�edseda p. Karel Poup�, místop�edsedkyn� pí Marta 
Výmolová, �lenové pp. Aleš Charvát, Karel Kocura, Ivo Lubas, zapisovatelka pí Andrea Vokatá. 

     Ve své �innosti Smír�í komise �STV postupovala podle Stanov �STV a schváleného Statutu 
Smír�í komise �STV s tím, že zejména p�i svém jednání respektovala zájmy sdružených subjekt�.
Smír�í komise se ve všech p�ípadech snažila dosáhnout uzav�ení smíru mezi spornými stranami. 
Nález Smír�í komise �STV byl stanoviskem, na základ� kterého m�lo dojít k uzav�ení smíru mezi 
spornými stranami. Komise se od 22. VH �STV sešla na 4 zasedáních a �ešila 6 návrh�, které 
spl�ovaly požadavky na projednání v souladu se Stanovami �STV. Ostatní p�ípady byly postoupeny 
LPO �STV k zaujetí právního stanoviska.  

1. PaedDr. Ji�í Bobuski x �eská boxerská asociace
- jednalo se o protest proti pr�b�hu konference �eské boxerské asociace konané dne 

20.3.2010. Smír�í komise ve svém stanovisku konstatovala, že konference prob�hla
v souladu s platnými Stanovami �BA a p�íslušnými interními p�edpisy ob�anského sdružení. 

2. Ing. František Mejta x Jiho�eský šachový svaz
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- na smír�í komisi se obrátil Výkonný výbor Jiho�eského šachového svazu a žádal ji o výklad               
k usnášeníschopnosti VV J�ŠS vzhledem k podané žalob�. Smír�í komise dosp�la k záv�ru,
že žaloba je opodstatn�ná a doporu�ila, aby VV J�ŠS uznal své pochybení, žalobou 
napadané rozhodnutí zrušil a rozhodoval znovu.   

3. TJ Slavoj Stará Boleslav x Jezdecký klub Stará Boleslav
- v �ízení se jednalo o vztahy a nakládání s parcelami �. 2455, 2456/1 a 2457 zapsanými na LV          

�. 3858 a �. 4586 v k.ú. Stará Boleslav. Smír�í komise doporu�ila zachovat režim výp�j�ky dle 
zákona �. 290/2002 Sb., uzav�ít mezi ú�astníky Dohodu o správ� majetku do konce roku 2012           
a vstup Jezdeckého klubu Stará Boleslav zp�t do TJ Slavoj Stará Boleslav. 

4. FK Slavoj Stará Boleslav x TJ Slavoj Stará Boleslav
- majetkové vypo�ádání v souvislosti s vystoupením fotbalového klubu z t�lovýchovné jednoty. 

Smír�í komise zaujala právní stanovisko a záv�rem došlo k soudnímu smíru. 

5. Rudolf Kaiser x Šachový svaz �eské republiky
- smír�í komise bez na�ízení jednání zaujala stanovisko ve shora uvedené v�ci, kde se jednalo            

o podání žaloby na ochranu osobnosti. V pr�b�hu �ízení byla uzav�ena mezi Rudolfem 
Kaisrem        a Šachovým svazem �eské republiky dohoda o narovnání a došlo ke zp�tvzetí 
žaloby. 

6. Kajak klub Brandýs na Labem, o.s. x Klub veslování Kondor Brandýs nad Labem, o.s.
- p�edložen návrh na zahájení �ízení s od�vodn�ním, že po rozd�lení TJ BSS Brandýs nad 

Labem byl p�edán majetek v p�vodním právu trvalého užívání pouze na TJ Klub veslování 
Kondor Brandýs nad Labem. Tato v�c je �ešena režimem zákona �. 290/2002 Sb. a po 
p�edb�žném jednání s Ú�adem pro zastupování státu ve v�cech majetkových smír�í komise 
doporu�ila další postup. 

III. Kontrola pln�ní usnesení 22. VH �STV

� Usnesení �.I/1 -  Ke Zpráv� o �innosti Výkonného výboru �STV od 21. valné hromady �STV, 
v�etn� kontroly pln�ní usnesení 21.VH �STV a Hodnocení �innosti �STV za uplynulé volební 
období 2006-2010 

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV a jeho p�íslušným pracovním 
orgán�m

1. p�ipravit návrh nové struktury orgán� �STV, v�etn� návrhu Stanov, nejpozd�ji do valné 
hromady �STV konané v roce 2011 a seznámit sdružené subjekty �STV s konkrétními 
výstupy, nejpozd�ji do 17.10.2010  

Spln�no
Návrh novely stanov p�ipravovala komise jmenovaná výkonným výborem, prob�hla ve�ejná diskuse 
k obsahu novely, návrh projednával opakovan� VV �STV a celostátní porady  obou komor. Návrh 
novely je p�edkládán 23.valné hromad� �STV ke schválení. 

2. aktivn� jednat s politickou reprezentací o financování sportu a úprav� legislativního 
prost�edí ve  prosp�ch sportu  

Stav pln�ní
�STV intenzivn� jednal s politickými stranami p�ed parlamentními volbami. Spolu s �OV p�ipravil 
obsah a organizaci konference Sport a stát, k jejímž záv�r�m se rozhodující politické strany p�ihlásily.
Poda�ilo se prosadit sport do volebních program� rozhodujících stran. �STV jednal s ministrem 
Dobešem ve shod� do listopadu 2010, výsledkem je zakotvení sportu v programovém prohlášení 
Vlády �R, 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 podpo�e sportu je 
navrhována v nové Koncepci státní podpory sportu v �R. Koncepce byla vládou p�ijata 9.3.2011.  
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� Usnesení �.I/2 - Ke Zpráv� o hospoda�ení �STV za rok 2009, v�etn� zprávy o hospoda�ení
sportovních center, hospoda�ení s rezervním fondem �STV a vyú�tování státních p�ísp�vk� za 
rok 2009

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV
1. nadále �init takové kroky ve spole�nosti SAZKA, a.s., aby tato využila všechny zákonné 

kroky k získání prost�edk�, které musela odvést na ú�et finan�ního ú�adu s ohledem na 
zm�nu zákona o DPH ode dne 1.1.2005 s tím, že takto získané prost�edky budou rozd�leny 
akcioná��m podle p�íslušných kritérií a v rámci �STV budou rozd�leny mezi sdružené 
subjekty podle platných zásad  

Stav pln�ní: 
Probíhají soudní �ízení, s negativními i pozitivními stanovisky soud� pro SAZKA, a.s. Spole�nost 
v jednotlivých procesech využívá mimo�ádných odvolacích prost�edk� s tím, že kone�né stanovisko 
pravd�podobn� vzejde až z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu �R.

2. p�ijmout veškerá opat�ení k navýšení státního p�ísp�vku na rozvoj t�lesné výchovy a 
sportu s cílem získat prost�edky pro zvýšení ekonomické stability �STV a sdružených 
subjekt�

Stav pln�ní: 
�STV jednal s p�edsedou Vlády �R, s p�edsedy Poslanecké sn�movny i Senátu Parlamentu �R, 
opakovan� s ministry školství a financí, p�edsedy poslaneckých a senátních výbor� a s poslanci 
nap�í� politickým spektrem. P�es �adu individuálních p�íslib�, zejména p�ed parlamentními volbami, 
bylo dosaženo díl�ích úsp�ch� – nekrácení státních dotací pro sport z MŠMT v r. 2010 a 2011, 
navýšení dotace na údržbu TVZ v roce 2010. Státní p�ísp�vek na podporu sportu z MF �R pro rok 
2011 je p�es všechna jednání pro �STV snížen o 10% a jeho d�lení pouze mezi komoru svaz� je 
mimo vliv �STV.

3. vyvinout maximální úsilí ke zvýšení p�ísp�vku na provoz a údržbu pro všechny sdružené 
subjekty a sportovní centra �STV s v�domím, že práv� tento p�ísp�vek sníží ekonomickou 
zát�ž b�žné �innosti p�edevším �STV

Spln�no:
�STV intenzivn� jednal s politickými p�edstaviteli a MŠMT, p�edložil argumenty podfinancování této 
oblasti a p�es rozpo�tové restrikce vlády dosáhl v sou�innosti s MŠMT v r.2010 dvojího významného 
navýšení státního p�ísp�vku na údržbu a provoz TVZ.  

4. p�ijímat operativní opat�ení v p�ípad�, že zejména v��i �STV budou �in�na další 
ekonomická opat�ení, která budou mít zásadní vliv na jeho �innost

Stav pln�ní: 
Zásadním ovlivn�ním �innosti �STV byla zm�na zp�sobu distribuce státního p�ísp�vku MF �R na 
ve�ejn� prosp�šnou �innost v oblasti t�lovýchovy a sportu pro rok 2011. Zm�na negativn� postihla 
komoru TJ/SK, krajská sdružení �STV a �ást komory svaz�. P�es �asovou tíse� byla p�ijata opat�ení 
v komo�e TJ/SK ke zp�sobu financování RS �STV a byl dohodnut zp�sob spolupráce mezi KS �STV
a republikovými svazy. V obou p�ípadech tak, aby byl minimalizován dopad na poskytovaný servis. 
Jednání na úrovni RS �STV a KS �STV stále probíhají. Bez ohledu na tyto skute�nosti byla v centru 
�STV provedena první �ást úsporných a restrukturaliza�ních opat�ení, v�etn� krok� ke zvýšení 
výnosnosti vlastních hospodá�ských za�ízení. 

� Usnesení �.I/3 – Ke zpráv� o majetku �STV za rok 2009 

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV pokra�ovat ve správ� akciového 
kapitálu a podílu ve spole�nostech s ru�ením omezeným v rozsahu uvedeném ve Zpráv� o 
majetku �STV za rok 2009
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Spln�no:
Úkol byl pln�n prost�ednictvím zástupc� �STV v orgánech jednotlivých obchodních spole�ností. �STV 
provedl analýzy �innosti spole�ností a na jejich základ� byla p�ijata opat�ení. VV �STV a následn� VH 
spole�ností schválily návrhy zm�n stanov spole�ností, kterými �STV posílil sv�j vliv majoritního 
akcioná�e.

� Usnesení �.I/5 – K bilanci spole�ných zdroj� �STV a návrh na jejich rozd�lení na rok 2010

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV, aby v p�ípad� jakékoli zm�ny 
zdroj� provedl nový výpo�et a seznámil s ním bezodkladn�   sdružené subjekty

Spln�no

� Usnesení �. II/1 - K návrhu klí�e pro d�lení vlastních zdroj� �STV, v�etn� státního p�ísp�vku MF 
�R na ve�ejn� prosp�šnou �innost v oblasti t�lovýchovy a sportu, ve prosp�ch sboru zástupc� TJ a 
SK v roce 2010

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV provést propo�et p�ísp�vku 
podle schváleného klí�e a oznámit p�edpokládanou výši p�ísp�vku jednotlivým regionálním 
sdružením �STV nejpozd�ji do 30. dubna 2010

Spln�no

� Usnesení �.II/2 - K návrhu klí�e pro d�lení státního p�ísp�vku na provoz a údržbu 
t�lovýchovných, sportovních a turistických za�ízení v roce 2010

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV provést propo�et p�ísp�vku 
podle schváleného klí�e a oznámit p�edpokládanou výši p�ísp�vku jednotlivým regionálním 
sdružením �STV nejpozd�ji do 30. dubna 2010

Spln�no

� Usnesení �.III/1 - K návrhu klí�e pro d�lení vlastních zdroj� �STV, v�etn� státního p�ísp�vku MF 
�R na ve�ejn� prosp�šnou �innost v oblasti t�lovýchovy a sportu, ve prosp�ch sdružených svaz�
v roce 2010

22. valnou hromadou �STV uloženo Výkonnému výboru �STV provést propo�et p�ísp�vku 
podle schváleného klí�e a oznámit p�edpokládanou výši p�ísp�vku jednotlivým svaz�m do 30. 
dubna 2010

Spln�no

Hlasování o Zpráv� o �innosti Výkonného výboru �STV

Zprávu o �innosti VV �STV 23. valná hromada �STV neschválila. Z vystoupení p�edsedy 
�eského horolezeckého svazu m�ly vyplynout d�vody pro odmítnutí Zprávy. Konstatoval, že sou�ástí 
Zprávy o �innosti je i Usnesení 22.VH �STV, jehož cíle ve t�ech základních oblastech nebyly napln�ny
– 1) Stabilizace a zlepšení financování �STV, 2) �ešení situace ve spole�nosti SAZKA, a.s., 3) Návrh 
smysluplných a funk�ních Stanov �STV. Z výše uvedených d�vod� navrhl Zprávu o �innosti 
neschválit. S tímto názorem se ztotožnili zástupci v�tšiny sportovních svaz� a sv�j názor vyjád�ili
v hlasování o schválení této zprávy.  Zpráva nezískala nadpolovi�ní v�tšinu hlas� v komo�e svaz�,
což v d�sledku znamenalo, že 23.VH �STV Zprávu o �innosti VV �STV nep�ijala. V celkovém 
vyjád�ení byla Zpráva schválena 100 delegáty, proti hlasovalo 25 delegát� a zdrželo se 16 delegát�
ze 141 hlasujících delegát� v obou komorách.  
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Zprávu o hospoda�ení �STV za rok 2010 a vyú�tování státních p�ísp�vk� za rok 2010 Vám v rámci 
Zpravodaje �STV, vzhledem k jejímu rozsahu a podrobnosti, p�inášíme v podob� zve�ejn�né 
v Ro�ence �STV. Zpráva prakticky v plném zn�ní je zve�ejn�na na internetových stránkách �STV
(http://www.cstv.cz/zpravy/vh/11-23vh.htm).

Ekonomika �STV v roce 2010 

I. Hospoda�ení �STV (hlavní �innost)
Zpráva o výsledku hospoda�ení za rok 2010 vychází z ú�etnictví �STV, které je vedeno odd�len�

pro hlavní �innosti �STV (tj. spole�né výdaje + vlastní �innost) a odd�len� pro �innost hospodá�skou  
(tj. pro �innost spojenou se správou majetku).  
�STV je organizací ú�tující dle vyhlášky �. 504/2002 pro  ú�etní  jednotky, u   kterých  hlavním  

p�edm�tem �innosti  není  podnikání, a to pokud ú�tují v   soustav� podvojného ú�etnictví. Audit 
ú�etní záv�rky je provád�n vždy v kv�tnu-�ervnu jako DOBROVOLNÝ. Audit provádí mezinárodní 
spole�nost BDO Prima audit, která pat�í mezi 8 nejv�tších nadnárodních auditorských a poradenských 
firem.

Valná hromada �STV, která se uskute�nila dne 17. dubna  2010 v Nymburce, schválila rozpo�et
�eského svazu t�lesné výchovy na rok 2010, jako závazný dokument pro ekonomiku v roce 2010. 

Rozpo�et byl sestaven do dvou základních �ástí, a to: 
1. Náklady volených a poradních orgán�
2. Náklady aparátu 

T�etí �ástí rozpo�tu byly spole�né výdaje, jejichž výsledky jsou popsány v kapitole II. Hospoda�ení 
�STV se spole�nými zdroji (globální pojišt�ní a poplatky). 

Vývoj pln�ní rozpo�tu �STV v hlavní �innosti byl v roce 2010 byl následující: 

Hospodá�ský výsledek 2010 Rozpo�et 2010 Skute�nost 
2010

Rozdíl 
+p�ekro�ení;      

-úspora 
�erpání v 
%

Volené orgány -4 833 000,00 -4 836 699,02 3 699,02 100,08%
Aparát �STV -19 413 000,00 -19 027 433,31 -385 566,69 98,01%
CELKEM vlastní �STV -24 246 000,00 -23 864 132,33 -381 867,67 98,43%

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že oproti rozpo�tu byla dosažena úspora ve výši 381.867,67  K�.

Vývoj hospoda�ení ve vlastní �innosti ukazuje následující tabulka a graf. 

Rok Plán Skute�nost
2006 28 655 000,00 27 594 936,00
2007 28 881 000,00 27 740 300,00
2008 27 927 000,00 27 308 655,00
2009 25 132 000,00 24 970 225,00
2010 24 246 000,00 23 864 132,33

Vývoj rozpo�tu vlastní �innosti �STV
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II. Hospoda�ení �STV se spole�nými zdroji (pojišt�ní �len� a poplatky) 

Spole�né výdaje jsou výdaji, které jsou vynakládány ve prosp�ch sdružených subjekt�, a to 
z d�vodu toho, že �STV jako st�ešní organizace m�že dosáhnout u pojišt�ní �i autorských poplatk�
množstevní slevy (pop�. výhodn�jší podmínky), než by byly schopny vyjednat jednotlivé subjekty 
samostatn�. P�íkladem jsou nap�. autorské poplatky OSA a Intergram, kdy alternativní variantou 
globální smlouvy mezi �STV a shora uvedenými organizacemi by bylo hrazení t�chto poplatk�
individuáln� z každé po�ádané akce (tj. nap�. jakéhokoli hokejového, fotbalového �i jiného utkání, kde 
zazní jakákoli hudba). Z této kapitoly je také hrazena �innost krajských sdružení �STV, která poskytují 
servis krajským sportovním svaz�m k zajiš�ování krajských sout�ží. 

Vývoj pln�ní rozpo�tu �STV v oblasti spole�ných výdaj� byl v roce 2010 následující: 
Hospodá�ský výsledek 

2010 Rozpo�et 2010
Skute�nost 

2010
Rozdíl +p�ekro�ení;

-úspora 
�erpání 

v % 
SPOLE�NÉ VÝDAJE �STV -36 500 000,00 -36 223 990,58 -276 009,42 99,24%

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že oproti rozpo�tu byla dosažena úspora ve výši 276.009,42 K�.

Vývoj hospoda�ení se spole�nými prost�edky ukazuje následující tabulka a graf. 

Plán Skute�nost
2006 39 050 000,00 39 720 000,00
2007 38 995 000,00 38 965 955,00
2008 39 290 000,00 39 144 633,00
2009 39 920 000,00 36 558 819,00
2010 36 500 000,00 36 223 990,58

Vývoj rozpo�tu spole�ných výdaj�

34 000 000,00

35 000 000,00

36 000 000,00

37 000 000,00

38 000 000,00

39 000 000,00

40 000 000,00

41 000 000,00

2006 2007 2008 2009 2010

ROKY

�
Á

ST
K

Y

Plán
Skute�nost

III. Bilance státních zdroj� (dotace MŠMT a MF �R) za rok 2010
�eský svaz t�lesné výchovy v roce 2010 spravoval státní dotace poskytnuté Ministerstvem školství 

mládeže a t�lovýchovy a Ministerstvem financí �R. Poskytnuté státní dotace byly ur�eny pro subjekty 
sdružené v �STV, nebo pro ú�ely vymezené v jednotlivých programech uvedených ministerstev. 
Státní neinvesti�ní dotace poskytnuté prost�ednictvím �STV byly zasílány na ú�ty sdružených 
subjekt� bez zbyte�ného odkladu a v objemech ur�ených bu� p�ímo ministerstvem nebo na základ�
klí�e schváleného valnou hromadou �STV. Neinvesti�ní dotace poskytnutá �STV Ministerstvem 
financí �R byla na základ� jeho rozhodnutí snížena o 10% proti p�vodn� schválenému rozpo�tu pro 
rok 2010. Investi�ní dotace schválené v rámci programu MŠMT na základ� Investi�ního plánu �STV 
na rok 2010 byly použity na financování schválených akcí realizovaných �STV ve spolupráci 
s p�íslušným sdruženým subjektem.  

U program�  MŠMT �. VIII – Údržba a provoz TVZ a v �ásti programu V – Sportuj s námi je 
rozd�lení stanoveného objemu od MŠMT v kompetenci �STV a rozd�lení probíhá dle klí�e pro d�lení 
p�íslušných prost�edk� schváleného VH �STV.

�STV spravoval státní prost�edky podle zásad vydaných MŠMT a MF �R a ú�elového ur�ení pro 
použití investi�ních i neinvesti�ních dotací, které je sou�ástí vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a zabezpe�il uzav�ení p�íslušných smluv a vyú�tování státních prost�edk� v termínech stanovených 
jednotlivými ministerstvy. Poskytnuté státní prost�edky byly �ádn� podle stanovených pravidel  a v�as
zaslány sdruženým subjekt�m a bylo provedeno vyú�tování. 
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P�ehled státních dotací poskytnutých �STV a prost�ednictvím �STV jeho sdruženým 
subjekt�m v roce 2010, v�etn� porovnání s rokem 2009

Ú�el dotace Rok 2009  Rok 2010  

MŠMT  - Státní reprezentace, v�. �OV 245 090 000,00 233 107 000,00
MŠMT  - Sportovní centra mládeže 155 497 700,00 155 497 700,00
MŠMT  - Sportovní talent 67 451 700,00 67 280 700,00
MŠMT  - Sportovní t�ídy 70 001 800,00 70 001 800,00
MŠMT  - Národní program rozvoje SPV 8 890 000,00 9 150 000,00
MŠMT  - Škola a sport 4 632 000,00 4 800 000,00
MŠMT  - Sport zdravotn� postižených 6 320 400,00 6 319 000,00
MŠMT  - Údržba a provoz TVZ 82 966 700,00 111 141 300,00
MŠMT  - Investi�ní dotace  125 746 000,00 132 813 061,00
MF �R - Ve�ejn� prosp�šná �innost 203 949 000,00 183 554 100,00
C E L K E M  970 545 300,00 973 664 661,00

IV. Bilance vlastních zdroj� �STV za rok 2010 v�. majetkových ú�astí

P�íjmy a výdaje vlastních zdroj� v roce 2010 rekapituluje následující tabulka: 

P�íjmy: 
Výt�žek Sazka roku 2008 uhrazený v roce 2010 (315001) 162 558 808,93
Dividendy použité na financování rozpo�tu 16 603 417,00
Výdaje:
Dotace sdruženým subjekt�m v�. r. 2006, 2008 a kraj� 2009 -84 942 300,00
Rozpo�et �STV 1 (spol. výdaje + aparát a volené orgány) -60 088 122,91
Splátky provozních a investi�ních úv�r� -36 456 953,18
Úhrada finan�ní ztráty z hospodá�ské �innosti 2010 (tj. ztráty po odpisech) -6 382 074,95
FINAN�NÍ  SCHODEK -8 707 225,11

Akciové vlastnictví a podíly ve spole�nostech s.r.o. 

�STV je držitelem akcií, pop�. obchodních podíl� v 8 obchodních spole�nostech.  

Spole�nost      podíl v %
SAZKA, a.s.       67,983 
Nakladatelství Olympia, a.s.  78,000  
SKIAREÁL Špindl. Mlýn, a.s  51,099  
SA Harracho,v a.s.     56,457  
SKI Pec, a.s.      54,708        
D�m služeb �STV, s.r.o.     100,00   
VOŠ �STV, s.r.o.       100,00   
Lanovka Churá�ov, s.r.o.     100,00             

P�ehled vyplacených dividend z akciových spole�ností v roce 2010: 

P�ehled dividend, které byly vyplaceny �STV 

Rok SKIAREÁL 
Špindler�v Mlýn 

SA Harrachov, 
a.s. SKI PEC a.s. Nakladatelství 

Olympia CELKEM

2010 10 424 314 4 318 963 1 860 140 0 16 603 417 
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Vývoj hospoda�ení akciových spole�ností
Vzhledem k tomu, že akciové spole�nosti jsou významným majetkem �STV, byla provedena analýza 
jejich hospoda�ení. Níže uvedené tabulky vystihují vývoj situace spole�ností od r. 2004.  

SAZKA, a.s. 
údaje v tis. K� z ve�ejných informací dostupných k datu zpracování 28.2.2011 

Výkaz�zisku�a�ztráty Rok�2004 Rok�2005 Rok�2006 Rok�2007 Rok�2008 Rok�2009 P�edp.�2010

Tržby 6�675�127 7�368�906 8�569�134 8�265�549 8�673�371 8�925�300 7�828�141
Náklady 5�480�355 5�963�248 7�042�387 7�004�007 7�357�989 7�685�268 6�478�934
Zisk�z�hlavní��innosti 1�194�772 1�405�658 1�526�747 1�261�542 1�315�382 1�240�032 1�349�207
Úrokové�výnosy�a�fin.�zisky 500�644 761�983 770�421 948�848 775�478 825�589 854�473
Úrokové�náklady�a�fin.�ztráty 534�636 564�665 570�269 670�332 730�535 667�999 650�228
Ostatní�výnosy 808�726 617�105 942�025 203�514 130�958 187�287 50�590
Ostatní�náklady 560�753 595�069 906�264 289�982 223�964 320�076 157�399
Výsledek�hospoda�ení�p�ed�daní 1�408�753 1�625�012 1�762�660 1�453�590 1�267�319 1�264�833 1�446�643
Da��z�p�íjm� 61�310 70�080 59�890 38�091 12�650 14�763 22�086
Výsledek�hospoda�ení�po�dani 1�347�443 1�554�932 1�702�770 1�415�499 1�254�669 1�250�070 1�424�557

SA Harrachov, a.s. 
údaje v tis. K� z informací dostupných k datu zpracování 28.2.2011 

Výkaz�zisku�a�ztráty Rok�2004 Rok�2005 Rok�2006 Rok�2007 Rok�2008 Rok�2009
P�edpoklad�

2010
Plán�2011

Tržby 86�650 95�463 89�254 78�259 104�261 95�932 108�835 100�833
Náklady 23�806 27�930 30�322 32�335 37�700 38�838 46�491 39�870
Spot�eba�materiálu�a�zboží 9�560 11�573 13�922 17�708 24�070 25�582 30�300 25�137
Služby 14�246 16�357 16�400 14�627 13�630 13�256 16�191 14�733
P�idaná�hodnota 62�844 67�533 58�932 45�924 66�561 57�094 62�344 60�963
Osobní�náklady 15�539 17�275 21�403 25�683 28�803 27�499 31�697 29�796
Odpisy�dlouhodobého�majetku 21�127 21�575 22�143 23�164 22�494 22�032 19�057 19�500
Úroky 223 2 36 183 6 0 3 30
Ostatní�výnosy 12�884 1�399 675 263 697 1�187 562 0
Ostatní�náklady 2�677 161 2�357 2�054 2�127 1�686 1�864 2�165
Výsledek�hospoda�ení�p�ed�daní 36�162 29�919 13�668 �4�897� 13�828 7�064 10�285 9�472
Da��z�p�íjm� 7�471 10�392 2�934 �254� 2�266 1�998 2�531 2�195
Výsledek�hospoda�ení�po�dani 28�691 19�527 10�734 �4�643� 11�562 5�066 7�754 7�277
EBITDA 57�512 51�496 35�847 18�450 36�328 29�096 29�345 29�002

SKIAREÁL Špindler�v Mlýn, a.s. 
údaje v tis. K� z ve�ejných informací dostupných k datu zpracování 28.2.2011 

Výkaz�zisku�a�ztráty Rok�2004 Rok�2005 Rok�2006 Rok�2007 Rok�2008 Rok�2009 Plán�2010 Plán�2011

Tržby 243�857 265�568 236�916 229�618 243�632 215�310 224�150 227�130
Náklady 69�233 72�918 75�265 70�687 79�901 80�579 76�400 78�565
Spot�eba�materiálu�a�zboží 26�327 28�180 32�932 32�916 36�709 36�619 33�900 37�420
Služby 42�906 44�738 42�333 37�771 43�192 43�960 42�500 41�145
P�idaná�hodnota 174�624 192�650 161�651 158�931 163�731 134�731 147�750 148�565
Osobní�náklady 37�987 42�563 40�568 43�226 44�443 45�237 46�700 46�700
Odpisy�dlouhodobého�majetku 39�105 41�656 52�924 46�873 44�823 42�189 41�700 42�715
Úroky 1�801 1�161 3�983 4�547 3�832 3�104 2�890 2�170
Ostatní�výnosy 23�992 10�907 7�901 6�057 10�438 5�848 10�850 8�870
Ostatní�náklady 18�779 16�486 6�983 17�763 17�234 15�932 16�610 14�810
Výsledek�hospoda�ení�p�ed�daní 100�944 101�691 65�094 52�579 63�837 34�117 50�700 51�040
Da��z�p�íjm� 28�728 27�666 16�117 13�000 14�411 7�408 11�400 12�100
Výsledek�hospoda�ení�po�dani 72�216 74�025 48�977 39�579 49�426 26�709 39�300 38�940
EBITDA 141�850 144�508 122�001 103�999 112�492 79�410 95�290 95�925
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SKI Pec a.s. 
údaje v tis. K� z informací dostupných k datu zpracování 28.2.2011 

Výkaz�zisku�a�ztráty Rok�2004 Rok�2005 Rok�2006 Rok�2007 Rok�2008 Rok�2009 Plán�2010 Plán�2011

Tržby 98�903 107�593 95�045 86�796 97�155 87�010 82�872 79�269
Náklady 41�560 46�432 45�953 38�529 40�261 40�515 38�969 41�874
Spot�eba�materiálu�a�zboží 8�311 6�928 6�157 6�649 8�686 10�312 7�865 8�443
Služby 33�249 39�504 39�796 31�880 31�575 30�203 31�104 33�431
P�idaná�hodnota 57�343 61�161 49�092 48�267 56�894 46�495 43�903 37�395
Osobní�náklady 15�634 16�067 15�828 15�791 17�849 18�411 17�860 17�690
Odpisy�dlouhodobého�majetku 15�264 17�016 15�674 24�019 25�124 21�433 16�025 13�578
Úroky 1�585 1�245 1�004 1�925 3�915 3�610 2�653 2�081
Ostatní�výnosy 2�241 1�581 1�658 1�224 1�107 1�688 10�288 686
Ostatní�náklady 1�337 1�175 1�152 1�606 2�550 1�856 4�995 1�193
Výsledek�hospoda�ení�p�ed�daní 25�764 27�239 17�092 6�150 8�563 2�873 12�658 3�539
Da��z�p�íjm� 7�682 7�629 5�090 2�292 2�490 1�100 2�780 1�019
Výsledek�hospoda�ení�po�dani 18�082 19�610 12�002 3�858 6�073 1�773 9�878 2�520
EBITDA 42�613 45�500 33�770 32�094 37�602 27�916 31�336 19�198

Nakladatelství Olympia, a.s. 
údaje v tis. K� z informací dostupných k datu zpracování 28.2.2011 

Výkaz�zisku�a�ztráty Rok�2004 Rok�2005 Rok�2006 Rok�2007 Rok�2008 Rok�2009
P�edpoklad�

2010
Tržby 65�540 61�570 41�747 42�290 39�713 34�721 27�858
Náklady 48�339 79�507 32�586 30�623 27�927 24�327 20�851
Spot�eba�materiálu�a�zboží 33�497 63�310 17�947 19�106 17�645 15�434 13�085
Služby 14�842 16�197 14�639 11�517 10�282 8�893 7�766
P�idaná�hodnota 17�201 �17�937� 9�161 11�667 11�786 10�394 7�007
Osobní�náklady 15�751 16�393 15�203 15�898 16�101 12�344 12�174
Odpisy�dlouhodobého�majetku 459 881 510 755 864 749 653
Úroky 30 36 0 0 0 0 0
Ostatní�výnosy 1�022 65�106 4�177 1�480 365 262 206
Ostatní�náklady 2�021 16�508 2�222 1�376 684 1�506 �19�
Výsledek�hospoda�ení�p�ed�daní �38� 13�351 �4�597� �4�882� �5�498� �3�943� �5�595�
Da��z�p�íjm� 556 5�761 0 0 0 0 0
Výsledek�hospoda�ení�po�dani �594� 7�590 �4�597� �4�882� �5�498� �3�943� �5�595�
EBITDA 451 14�268 �4�087� �4�127� �4�634� �3�194� �4�942�

Obchodní podíly v s.r.o. (DS �STV, VOŠ, Lanovka Churá�ov)

�STV vlastní ze 100% níže uvedené spole�nosti s ru�ením omezeným: 
- Lanovka Churá�ov, s.r.o. 
- Vyšší odborná škola �STV, s.r.o. 
- D�m služeb �STV, s.r.o. 

Níže uvádíme zásadní informace o jejich �innosti a hospoda�ení za rok 2010. 

Lanovka Churá�ov, s.r.o.

Spole�nost byla založena 5.12. 2001 se základním jm�ním 200.000,- K�, a to jediným spole�níkem
�eským svazem t�lesné výchovy. Jediným úkolem spole�nosti je provozování lanových drah a 
lyža�ských vlek� pro jediného spole�níka a to �STV, protože zákon o drahách nedovoluje tuto �innost 
provozovat �STV vlastním jménem. 

Jelikož jediným d�vodem existence firmy je shora uvedené provozování lanových drah a lyža�ských 
vlek� nemá spole�nost žádný dlouhodobý majetek a jeho obchodní vztahy se soust�e�ují výhradn� na 
vztah se spole�níkem �STV. 

Veškeré ekonomické vztahy se oce�ují po�izovací hodnotou. K datu sestavení ú�etní záv�rky 
spole�nost neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti, stejn� jako žádné závazky 
k pojiš�ovnám a finan�nímu ú�adu. Spole�nost nemá podrozvahové závazky ani pohledávky. 
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Spole�nost zam�stnává dva jednatele. Jejich ro�ní p�íjem �iní 120.000,- K�. Žádná jiná pln�ní k nim 
nebyla sm�rována. Spole�nost nevlastní podíly v žádných spole�nostech. Hospodá�ský výsledek 
spole�nosti za rok 2010 je ve výši zisku 5 803,05 K�.

Vyšší odborná škola �STV, s.r.o.

Spole�nost byla založena 24.9.2004 se základním jm�ním 200.000,- K�, a to jediným spole�níkem 
�eským svazem t�lesné výchovy. Spole�nost �ídí jeden jednatel, který není za svoji �innost 
honorován, ani mu nebylo poskytnuto žádné jiné pln�ní. Je jmenován �editel školy, který zabezpe�uje
b�žný provoz školy, zejména v oblasti pedagogické a organiza�ní.

Spole�nost nemá odpisovaný �i neodpisovaný majetek. Spole�nost zabezpe�ila inventarizaci, která 
nezjistila žádné ú�etní rozdíly a dále zjistila, že nejsou evidovány žádné závazky po lh�t� splatnosti. 
Ojedin�lé neuhrazené pohledávky ohledn� školného �i ubytování ve školní ubytovn� jsou �ešeny 
vzájemnou dohodou. Spole�nost nemá žádný úv�r, ani nemá žádný evidovaný majetek a nemá žádné 
závazky v��i státu, ani pojiš�ovnám. Spole�nost skon�ila ztrátou ve výši 370.897,89 K�. Tato ztráta 
jde p�edevším na vrub n�kolika skute�nostem (vysoké náklady na úklid, oprava 4NP, vysoká spot�eba 
vody zejména v ubytovn�), které bude t�eba v pr�b�hu roku 2011 odstranit a to zejména provád�t
pouze velmi malé opravy a zefektivnit hospoda�ení ubytovny. 

D�m služeb �STV, s.r.o.

Spole�nost byla založena 11.9.1992 (bývalý Brnosport, Sportovní areál Strahov) se základním 
jm�ním 100.000,- K�, a to jediným spole�níkem �eským svazem t�lesné. D�m služeb �STV, s.r.o. 
p�evzal od 1. ledna 2009 do své správy kompletní provoz Sportovního centra Nymburk, Brandýs nad 
Labem a zásadní �ást provozu Sportovního centra Strahov a Plaveckého stadionu Podolí. Toto 
p�evzetí bylo realizováno na základ� uzav�ené smlouvy o správcovské �innosti, jejíž zásady byly 
schváleny výkonným výborem �STV dne 17. prosince 2008, p�i�emž o tomto kroku byla informována i 
valná hromada �STV v dubnu 2009. Princip smlouvy o správcovské �innosti Domu služeb �STV, 
s.r.o. tkví v tom, že D�m služeb �STV, s.r.o. zabezpe�uje všechny �innosti svým jménem a na sv�j
ú�et s tím, že k 31.12. každého roku se provede vyú�tování tak, že je proveden p�evod 
hospodá�ského výsledku na �eský svaz t�lesné výchovy. D�m služeb �STV, s.r.o. za správcovskou 
�innost vyfakturuje �STV odm�nu za správu majetku. Tato odm�na v roce 2010 �inila 622.277,- K�.
Vlastní ekonomika Domu služeb, s.r.o. je pak vedena na jednom st�edisku, a HV tohoto st�ediska 
odpovídá HV celého Domu služeb, s.r.o.  

V pr�b�hu roku 2010 byl odvolán z funkce jednatele JUDr. Pavel Pávek, jediným jednatelem 
z�stává Ing. Monika Bezd�ková. 

Po fakturaci odm�ny ve výši 622.277,- K�, p�evodu HV a proú�tování náklad� a výnos� zbylé režijní 
�innosti Domu služeb je kone�ný HV Domu služeb �STV, s.r.o. 52.917,80 K�. Hospodá�ský výsledek 
neobsahuje da� z p�íjm� právnických osob, nebo� da�ové p�iznání je da�ovým poradcem podáváno 
až k 30.6.2011. O�ekávaná da� je však již zaú�tována na dohadné položce ve výši 120.000,- K�.
Ú�etní záv�rka spole�nosti dále podléhá auditu, který prob�hne taktéž k 30.6.2011. 

Hospodá�ská �innost �STV
Charakteristika a hospoda�ení sportovních center �STV

Sportovní centra jsou sou�ástí neziskové organizace �eského svazu t�lesné výchovy, zajiš�ují
správu a provoz tohoto majetku. Sportovní centra slouží pro sportovní p�ípravu sdružených subjekt�
v �STV a vzhledem k tomu, že se jedná o zda�ovanou �innost jsou využívány i pro komer�ní ú�ely.
Sportovní centra v rámci �STV mají sv�j ekonomický okruh, který je pravideln� p�edkládán na Valnou 
hromadu �STV a rovn�ž samostatn� sledován. Majetkov� jsou tato sportovní centra ve vlastnictví 
�eského svazu t�lesné výchovy. 

� Sportovní areál Strahov 
� Lyža�ský areál Zadov 
� Sportovní centrum Nymburk 
� Sportovní centrum Brandýs nad Labem 
� Plavecký stadion Podolí 
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Vzhledem k tomu, jak je výše uvedeno, tato sportovní centra by� jsou sou�ástí neziskové 
organizace, zajiš�ují i komer�ní – podnikatelskou �innost, došlo v roce 2008 k vytvo�ení spole�nosti 
s ru�ením omezeným – D�m služeb �STV, s.r.o., do které byla na základ� smlouvy mezi �STV a 
spole�ností postupn� p�evedena správa tohoto majetku. V roce 2009 byl p�evod této �innosti napln�n. 
Nutno zd�raznit, že se jedná o spole�nost 100% vlastn�nou �eským svazem t�lesné výchovy a 
majetky z�staly v držení ob�anského sdružení �STV. Cílem založení této spole�nosti je umožn�ní
lepší orientace v podnikatelské �innosti.

Z vývoje ekonomiky za posledních 5 let je z�ejmé, že n�která Sportovní centra jsou schopna p�i
nastaveném trendu vytvo�it kladné hospodá�ské výsledky, pop�ípad� snížit ztrátu. Vývoj v�.
vyhodnocení jednotlivých sportovních center je uveden níže. 

Sportovní areál Strahov byl budován v letech 1965 - 2004. Z hlediska technického jsou stavby 
poplatné dob� výstavby, kdy platily mírn�jší normy, zejména v oblasti energetické náro�nosti. Stavby 
jsou udržovány v  možnostech finan�ní situace �STV. Nov� vybudované stavby, kterými jsou 
p�etlaková hala s šatnovým objektem, pop�ípad� rekonstruované ucelené malé objekty (šatnové 
centrum s rehabilitací na stadionu Evžena Rošického, šatnový objekt na stadionu P�átelství, ubytovna 
pro VOŠ ve východní tribun� Masarykova stadionu a další drobné rekonstrukce) již odpovídají  
stávajícím normám a technickým požadavk�m. St�edisko zahrnuje �innost realizovanou �eským 
svazem t�lesné výchovy, kde se jedná o energetické hospodá�ství (�STV je vlastníkem 
nep�enositelných licencí na výrobu a rozvod tepla). Dále jsou zde zahrnuty i �innosti, které zajiš�uje 
D�m služeb �STV, s.r.o. jako správcovská spole�nost (do r. 2008 �innosti vykonávalo �STV ve 
vlastní �innosti). Jedná se o �innosti, které p�edstavují správu sportoviš�, v�etn� bazénu a dále správu 
nebytových kapacit. 
Energetika 

Z ekonomického hlediska nejvíce zat�žuje rozpo�et na stran� výdaj� položka vstupních medií, plyn, 
voda a elektro. Sportovní areál Strahov zajiš�uje provoz kotelny, v�etn� p�edávacích stanic v areálu a 
související rozvody a v oblasti elektro 3 trafostanice a navazující rozvodny NN. Rozvody vody a 
kanalizace v rámci areálu jsou rovn�ž provozovány �STV.

Náklady vstupních medií za období 2006  až 2010 jsou uvedeny v následující tabulce (v K�): 

2006 2007 2008 2009 2010 
33.0662.80,-  30.173.991,- 28.057.335,-  25.008.399,- 23.906.034,- 

Tabulka zahrnuje pouze vstupní faktura�ní hodnoty od dodavatel� t�chto medií. Z p�edložených 
výsledk� je z�ejmé, že v této oblasti byla p�ijata  ekonomicky i technicky úsporná  opat�ení, by�
docházelo k pom�rn� velkému cenovému nár�stu jednotkových cen jednotlivých vstupních medií. 
V uplynulém období se poda�ilo zefektivnit provoz areálu Strahov. Oblast energetiky byla v roce 2010 
podrobena za strany Státní energetické inspekce kontrole zam��ené na cenové kalkulace a 
odb�ratelské smlouvy. Kontrola nezjistila závady.
Sportovišt�

Samostatnou oblast ve sportovním areálu Strahov tvo�í sportovišt�, která jsou využívána jednak k 
po�ádání sportovních podnik� a trénink�, ale také ke komer�ním ú�el�m. V dalším období je nutné 
zvýšit využitelnost t�chto sportoviš�.
Sportovní areál disponuje t�mito sportovními za�ízeními: 

� 25 m krytý bazén Strahov 
� p�etlaková hala, v�etn� šatnového objektu 
� Malý travnatý stadion 
� Stadion Evžena Rošického  - vyh�ívaný trávník, atletická dráha v�etn� sektor� a 

regenera�ního zázemí 
� Stadion P�átelství se šatnovým objektem a možností využití regenera�ního zázemí 

Provoz a správa nebytových prostor 
Další samostatnou oblastí je správa a provoz nebytových prostor v rámci areálu Strahov. 

Spravované a provozované objekty jsou zpravidla v nevyhovujícím technickém stavu a to zejména 
v oblasti tepelných ztrát. V sou�asné dob� je výše nájemného stanovena tak, že neumož�uje
pot�ebnou údržbu t�chto objekt�. Cena za služby spojené s využíváním najatých prostor je vysoká, a 
to práv� z d�vodu mimo�ádn� vysoké energetické náro�nosti provozovaných budov. 
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Stravování 
Doprovodné služby v rámci areálu zahrnují i oblast stravování. Vzhledem k pr�kazné  

neekonomi�nosti bylo v rámci úsporných opat�ení rozhodnuto o zrušení stravovacího úseku �STV a 
související provozovny byly pronajaty. 
Hotel Coubertin 

Objekt hotelu v sou�asné dob� slouží pro ubytování sportovc� v rámci Vysokoškolského 
sportovního centra p�i MŠMT �R. Z hlediska výsledku hospoda�ení se jedná o ekonomicky kladný 
výsledek. I zde je nutné konstatovat, že se zde provádí pouze b�žná údržba (do hotelu není 
investováno). Aby  se hotel mohl za�adit do standardní hotelové kategorie, bylo by nutné objekt 
rekonstruovat. 

Záv�rem k provozu Sportovního areálu Strahov a v návaznosti na uvedené ekonomické p�ehledy je 
z�ejmé, že i p�es to, jaký typ majetku je v rámci areálu Strahov obhospoda�ován (jedná se v�tšinou o majetek 
nikoli obchodního, ale sportovního �i nevýd�le�ného typu), existuje tendence hospodá�ského výsledku k 
r�stu, by� v záporných hodnotách. Ztráta st�ediska v roce 2010 �inila 8.063.242,- K� (na celé K�).

Plavecký stadion Podolí byl budován v letech 1964 – 1986. Vzhledem k tomu, že plavecký areál byl 
uveden do plného provozu v roce 1965, stavby odpovídají 45letému intenzivnímu provozu, a to i p�es
nákladnou investi�ní �innost dotovanou státem, vlastní investice a vlastní údržbu celého areálu 
v posledních deseti letech. Výraznou komplikací hospoda�ení a provozu PS Podolí je nutnost 
pronajímání pozemk� od �eské televize (odpo�inková louka), což zat�žuje rozpo�et PS Podolí. Z  
ekonomických výsledk� st�ediska vyplývá, že toto st�edisko do roku 2009 vykazovalo kladný 
hospodá�ský výsledek i se zapo�ítáním kompletních odpis�. Rok 2010 znamenal propad výsledku 
hospoda�ení do ztráty. Nejv�tší vliv na ekonomické výsledky v oblasti náklad� mají vstupní media 
(elekt�ina, voda, plyn-zejména u ceny plynu došlo k navýšení o 38%, u ceny el. energie o 18%.). a 
výdaje spojené s pronájmem pozemk� od �eské televize. Tato skute�nost se bude dotýkat i roku 
2011, a to v souladu s uzav�eným smluvním vztahem. Rozpo�ty t�chto let budou zatíženy �ástkou cca 
1 mil. K� ro�n�. Vzhledem k p�edpokládanému nár�stu rozpo�tu na stran� výdaj�, bude 
p�ehodnocena oblast p�íjm� tak, že pro rok 2011 bude zpracována ekonomická kalkulace pro vstupné 
ve�ejnosti a pro stanovení ceny pro sportovce, kte�í využívají bazény (od roku 2002 cenová hladina 
pro sportovce nebyla upravována, což bylo v ostatních sportovních st�ediscích provedeno již 
v minulosti). Cílem je navýšení po�tu návšt�vník� a tudíž i zvýšení tržeb st�ediska. Stávající stav je 
takový, že z komer�ního vstupného do rozpo�tu plyne cca 40 mil. ro�n�, ze sportovního prost�edí 2,8 
mil. K� a vztah využití areálu je 70% sportovci, 30% ve�ejnost.  

Rozhodující položky náklad� jsou energie, jejichž spot�eba byla negativn� ovlivn�na chladn�jším 
po�asím v srpnu a zá�í, kdy venkovní bazény bylo nutno dotáp�t. Náklady byly rovn�ž ovlivn�ny
nár�stem objemu oprav a to jednak kuchy�ských prostor (požadavek hygienika) a dále �ešení kritických 
stav� ve vytáp�ní a vzduchotechnickém za�ízení. Na stran� výnos� jsou nižší tržby ze vstupného 
ve�ejnosti a to oproti plánu o 3 mil. K�. Ztráta st�ediska v roce 2010 �inila 603.173,- (na celé K�).

Sportovní centrum Nymburk bylo budováno v letech 1952 – 1988 a slouží širokému spektru sport�.
Zajiš�uje pro sdružené svazy, TJ a SK tréninkové pobyty jejich reprezenta�ních tým�,  sportovních 
center mládeže, sportovních t�íd a klubových oddíl� mnoha sportovních odv�tví. Dále je toto sportovní 
centrum využíváno pro vzd�lávací pobyty typu školení trenér� nebo rozhod�ích. V rámci areálu jsou 
po�ádány i mistrovské sout�že. Vedle tohoto hlavního poslání, zajiš�uje sportovní centrum i komer�ní
�innost v oblastech po�ádání sportovn� – zábavních akcí, konferen�ních pobyt� a firemních školení. 
Sportovní centrum Nymburk je ojedin�lé v rámci �R i v rámci st�ední Evropy. Tato skute�nost sebou 
nese i vyšší nároky na údržbu areálu a celkov� vyšší spot�ebu energií, nebo� stavba je v zastaralém 
stavu. Areál vzhledem ke své rozloze a množství budov je rovn�ž náro�ný na údržbu všech celk�. P�i
tendenci snižování ro�ní dotace státu na údržbu sportovních center p�echází tato velká zát�ž pouze 
na �STV. Nutné je zvýšit investice p�edevším do ubytovací �ásti centra. 

Služby jsou pro sdružené subjekty poskytovány pod úrovní režijních náklad� a kone�ný
hospodá�ský výsledek st�ediska je nutno do kladných hodnot doplnit komer�ními akcemi. Podíl 
objemu p�íjm� dosažených od subjekt� sdružených v �STV p�edstavuje cca 40% celkových p�íjm�.
Pro informaci je nutno uvést, že základní pobytová cena byla v roce 2006 ve výši 580,-K� bez 
DPH/osoba/den a v roce 2010 ve výši 680,-K� bez DPH/osoba/den. Tato cena zahrnuje ubytování, 
celodenní stravu a využití sportoviš�.

Pokles ve výsledku hospoda�ení v roce 2010 byl zp�soben �áste�nou opatrností firem v po�ádání 
akcí, ale i snížením p�íjm� z tržeb od subjekt� sdružených v �STV. V nákladové �ásti hospoda�ení 
byly vynaloženy finan�ní �ástky související s opravou a lajnováním palubovky, dále byly provedeny 
interiérové úpravy pokoj� ve 3. pat�e  hotelu B. Záv�rem je nutné konstatovat, že toto sportovní 
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centrum v nejbližších letech bude pot�ebovat  ucelenou investici, zejména do hotelové �ásti. 
Zastaralost vybavení má za následek odliv  klientely a to jak z tuzemska, tak zahrani�í. Ztráta 
st�ediska v roce 2010 �inila 2.864.968,- (na celé K�).

Sportovní centrum Brandýs nad Labem bylo budováno v letech 1988 – 1993, p�vodn� pro moderní 
p�tiboj a proto svojí infrastrukturou vyhovuje pouze n�kterým sportovc�m. V posledních letech opadl 
zájem komer�ních zájemc� o služby tohoto centra a došlo k propadu tržeb, a proto toto sportovní 
st�edisko vykazuje dlouhodob� ztrátové hospoda�ení. Vytvá�ená ztráta zat�žuje celý rozpo�et
hospodá�ské �innosti �STV a tím i celý �eský svaz t�lesné výchovy. V pr�b�hu sledovaného období 
tj. r. 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, docházelo ke snižování náklad� na tomto st�edisku a to zejména 
v oblasti mezd. Ani p�ijatá opat�ení nevedla ke snižování ztráty (naopak, ztráta se zvyšovala) a 
nepovedlo se st�edisko naplnit ani komer�ními zájemci, ani zájemci ze strany sportovc�. Toto 
st�edisko nedisponuje odpovídajícím venkovním sportovním zázemím, proto jej v p�íprav� svých 
sportovc� využívají pouze n�které sportovní svazy. V zá�í roku 2010 bylo SC Brandýs v rámci 
úsporných opat�ení organiza�n� p�evedeno pod �editele Sportovního centra Nymburk, ekonomická 
�ást (ú�etní) je vedena samostatn�. Ve smyslu této zm�ny byly op�tovn� sníženy po�ty zam�stnanc�
s tím, že sjednané obchodní p�ípady budou zajiš�ovány z �ásti ze Sportovního centra Nymburk. I p�es
uvedená opat�ení se však situace v hospoda�ení nelepšila, proto Výkonný výbor 8.12.2010 rozhodl o 
ukon�ení �innosti st�ediska. Zam�stnanci obdrželi výpov�di v souladu se zákoníkem práce. Pro 
zajišt�ní základního provozu, prozatím z�stává v pracovním pom�ru ú�etní a jeden pracovník údržby. 
Sportovní centrum na základ� rozhodnutí výkonného výboru �STV je p�ipraveno k pronajmutí, 
pop�ípad� k následnému odprodeji. Ztráta st�ediska v roce 2010 �inila 5.525.117,- (na celé K�).

Lyža�ský areál Zadov byl budován v letech 1956 – 2006 a slouží zejména zimním sport�m. Na 
Churá�ovském kopci je technicky zastaralá jednoseda�ková lanovka, proto je její údržba stále 
finan�n� náro�n�jší. Do areálu dále pat�í Lanová dráha Kobyla, Sporthotel Olympia a chata Churá�ov.
Nejv�tším problémem na Zadov� je spor se státem o vydání pozemk�, které byly v minulých letech 
vedeny v trvalém užívání. LA Zadov provozuje na Kobyle od r. 2007 �ty�seda�kovou lanovku s 
p�epravní kapacitou 4.500 os./hod. Sjezdovky v celkové délce 4.000 m jsou z 50% um�le
zasn�žované. Tém�� celý areál Kobyla je osv�tlen pro provoz ve�erního lyžování. K dispozici je 
snowpark s big air skokem a snowboardcrosovou dráhou. Finan�ní prost�edky na tuto investici se 
skládaly z p�id�lené dotace a vlastních prost�edk�, které byly zajišt�ny úv�rem. Splácení úv�ru se  
odráží i v hospoda�ení st�ediska a to v oblasti úrok� a vysokými odpisy majetku. LA Zadov v oblasti 
Zadov-Churá�ov udržuje turistické a závodní trasy v celkové délce kolem 50 km, s návazností na 
upravované trasy po celé Šumav�. Mimo t�chto sportovních za�ízení provozuje LA Zadov �isti�ku 
odpadních vod. 

K dalšímu ekonomickému zatížení p�isp�l orkán Kyrill, po kterém bylo nutné v r. 2007 provést 
technické revize celé nové lanovky. K záporným �ísl�m pak v nemalé mí�e p�ispíval nerentabilní 
provoz Hotelu Olympia. Zefektiv�ování provozu je jednou z priorit. Bylo dosaženo výrazného zlepšení 
HV. Zatímco v roce 2008 dosáhla ztráta 6 mil.K�, v roce 2009 klesla na 935 tis.K� a v roce 2010 �inil 
zisk st�ediska 346 432,- K�.

Režijní st�ediska-vedení hospodá�ské �innosti v�. ú�etní služby sdruženým subjekt�m
Za režijní st�ediska hospodá�ské �innosti jsou považovány st�ediska spojená s vedením 

hospodá�ské �innosti, servisních a ú�etních služeb. Krom� služeb ú�tárny a stravování se jedná o 
�innosti �ist� nákladovou bez výnosové fakturace, tj. jedná se o režijní provoz nutný pro chod 
organizace a náklad�m se tedy nelze vyhnout, je možné pouze vyvíjet tlak na jejich efektivitu a 
dosáhnout tak zlepšení hospodá�ské �innosti jako celku (tj. v�. sportovních center). 

Ú�etní služba (svazy a komer�ní spole�nosti)
V roce 2010 zabezpe�ovalo ú�etní službu pro svazy a jiné komer�ní spole�nosti 7 pracovnic odboru 

ekonomických služeb – 5x finan�ní ú�etní, 1x mzdová ú�etní, 1x pokladní. Ú�etní služba byla 
poskytována celoro�n� pro 56 sportovních svaz�, 5 spole�ností s r.o., 1 nadaci, 1 akciovou 
spole�nost. Dále je poskytováno ekonomické a da�ové poradenství. Ú�etní služba se poskytuje 
komplexn� v rozsahu uvedeném ve smlouv� o vedení ú�etnictví  a zahrnuje ú�etní službu, služby 
mzdové ú�etní a služby pokladní.  

V roce 2010 bylo za výše uvedené spole�nosti fakturováno celkem bez DPH 4.080.260,- K�, z toho 
za zpracování mezd bylo z toho fakturováno 348.405,- K� a za ú�etní služby bylo fakturováno 
3.731.855,- K�.

24



www.cstv.cz

Celkový výsledek hospoda�ení �STV
Celkový hospodá�ský výsledek za rok 2010 p�edstavuje ztrátu ve výši 306.609.921,44 K�. Tato ztráta 
je složená z následujících �ástek: 

Pol. Popis položky �ástka Stru�ný komentá�
1 ZTRÁTA Hlavní �innosti �STV v roce 2010 -282 072 748,36 Podrobn�ji tabulka níže

2 ZTRÁTA Hospodá�ské �innosti �STV v roce 
2010 -24 537 173,08 Podrobn�ji viz. tabulka níže

3 CELKOVÁ ZTRÁTA �STV ZA ROK 2010 -306 609 921,44 Sou�et ztrát z hlavní a hospodá�ské �innosti

Rekapitulace HV Hlavní �innosti je uvedena v níže uvedené tabulce: 
Pol. Popis položky �ástka Stru�ný komentá�

1 Mimo�ádné náklady-výt�žek Sazky 2008              -127 539 364,39
2 Tvorba opravných položek (Harrachov, Olympia) -31 307 000,00
3 Dotace SAZKA pro regionální sdružení                -27 898 000,00
4 Dotace SAZKA pro sportovní svazy                     -24 102 000,00
5 P�ísp�vek Sazka - dohadná položka 2009    -40 789 800,00

A Ú�etní-nefinan�ní ztráta z vlastních zdroj�
(sou�et položek 1-5) -251 636 164,39

6 Ztráta z hospoda�ení hlavní �innosti (Volené 
orgány+Aparát) -23 864 132,33

7 Ztráta z hospoda�ení spole�ných výdaj� -36 223 990,58

B Ztráta z vlastního hospoda�ení (sou�et
položek 6+7) -60 088 122,91

C Ztráta celkem (sou�et položek A+B) -311 724 287,30 Sou�et položek A+B

8 Ostatní p�íjmy st�ediska - vl. zdroje (úroky, 
zaokrouhlení)               539 911,33

9 Dividendy                               16 603 417,00
10 Zisk z rezervního fondu 3 062 310,61
11 Dotace na provoz a údržbu sportovních center 9 445 900,00
D Krytí výnosy celkem (sou�et pol. 8-11) 29 651 538,94

E ZTRÁTA Hlavní �innosti �STV v roce 2010 
(sou�et položek C+D) -282 072 748,36

�ástka tedy odpovídá výkazu zisk� a ztrát 
�STV v hlavní �innosti - viz. p�íloha �. 7 (tam 
jsou dle zákona údaje v tis. K�)

Jedná se o ú�etní dorovnání Hospodá�ského 
výsledku za minulá období vzniklých ú�továním 
Výnos� Sazka dohadnými položkami v letech 
do r. 2008. Nejedná se o výdaj, který by nebyl 
finan�n� kryt (výdajem je pouze 52 mil. K�
dotace Sazka pro sdružené subjekty; tyto 
finance �STV obdrželo od Sazka a.s.) Ostatní 
položky jsou �ist� ú�etními a nemají vliv na 
Cash-Flow �STV

Jedná se o výsledek hospoda�ení ve vlastní 
�innosti a se spole�nými výdaji - podrobn�ji viz. 
�ást B I. a �ást B II. materiálu

Jedná se o výnosy (zdroje), které byly v rámci 
hlavní �innosti �STV získány a využity k 
financování

Ze shora uvedeného vyplývá, že ztráta Hlavní �innosti v roce 2010 �inila 282.072.748,36 K�.

Podrobný komentá� ke shora uvedeným položkám HV hlavní �innosti:
                                                                                                                                                                                           

Položka 1 Mimo�ádné náklady-výt�žek SAZKA, a.s. v roce 2008 - jedná se o pohledávku za 
spole�ností SAZKA z roku 2008 na ú�tu 315001 ve výši 127.539.364,39 K�. Tato �ástka 
byla v roce 2008 zú�tována do výnosu p�es tzv. dohadnou položku na ú�et 681xxx. 
V roce 2008 byl tedy hospodá�ský výsledek v podstat� o tuto �ástku navýšen a 
vylepšen. V p�ípad�, že by v roce 2011 a v letech následujících byla provedena jakákoli 
úhrada ze SAZKA, a.s., a zaslána sdruženým subjekt�m, pak by tato platba musela být 
proú�tována na vrub náklad� 581001        a tudíž by tato operace vytvo�ila ú�etní (ale 
nikoli finan�ní) ztrátu v totožné výši. Abychom do budoucna zamezili neustálému 
zkreslování hospoda�ení �STV o tuto položku, byla na základ� písemného 
odsouhlasení auditorem – BDO  audit - celá �ástka v roce 2010 proú�tována do náklad�
(549) a zárove� jako závazek  na ú�et 325001(ostatní závazky). Touto operací se 
zamezuje dalšímu p�enášení problému nesplaceného výt�žku z roku 2008 do 
hospoda�ení následujících let. 

Položka 2  Tvorba opravných položek (Harrachov, Olympia). Po zahájení inventarizace majetku bylo 
p�i inventurách akcií Harrachov zjišt�no, že od dubna 2010 nebyl dán pokyn ke snížení 
hodnoty akciového podílu v SA Harrachov zp�sobený poklesem jmenovité hodnoty akcií 
na 720 tis. K�   (z jednoho mil. K�). Po této zkušenosti byly podrobeny podrobné analýze i 
ostatní akciové spole�nosti s tím výsledkem, že hodnota akcií v ú�etnictví �STV musí být 
snížena nejen u SA Harrachov (snížení vlastního jm�ní z d�vodu snížení hodnoty 
základního kapitálu dle rozhodnutí 22. VH v roce 2010), ale i Nakladatelství Olympia 
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(snížení vlastního jm�ní z d�vodu opakovaných ztrát této organizace). Po konzultaci s 
auditorskou firmou BDO audit, bylo nutné provést p�ecen�ní akcií na tzv. reálnou hodnotu, 
a to pomocí opravné položky na VRUB NÁKLAD� v níže uvedené výši: 

Položka �ástka v K�
Opravná položka Harrachov 15 911 000 
Opravná položka Olympia 15 396 000 
CELKEM opravné položky 31 307 000 

Výpo�et opravné položky byl proveden pomocí metodiky doporu�ené auditorem, 
ú�tování bylo provedeno proti ú�tu 391.  

Položka 3   Dotace SAZKA, a.s. pro regionální sdružení - jedná se o vyplacený výt�žek roku 2008 dle 
rozhodnutí 22. valné hromady �STV ze dne 17.4.2010. Protože výnos byl ú�tován již 
v roce 2008 (viz. komentá� k položce 1), musel se výt�žek poskytnutý sdružením ú�tovat 
na vrub náklad�, �ímž byla zp�sobena shora uvedená ú�etní ztráta. 

Položka 4  Dotace SAZKA, a.s. pro sportovní svazy - jedná se o vyplacený výt�žek roku 2008 dle 
rozhodnutí 22. valné hromady �STV ze dne 17.4.2010. Protože výnos byl ú�tován již 
v roce 2008 (viz. komentá� k položce 1), musel se výt�žek poskytnutý sdružením ú�tovat 
na vrub náklad�, �ímž byla zp�sobena shora uvedená ú�etní ztráta. 

Položka 5  P�ísp�vek Sazka - dohadná položka 2009 ve výši 40 789 800,- K� - jedná se o v roce 2009 
vytvo�enou tzv. dohadnou položku na výnos SAZKA roku 2009. Tento výnos nebyl nikdy 
potvrzen, a proto �ástku bylo nutno v roce 2010 zaú�tovat do náklad� roku 2010, nebo�
s žádným výt�žkem Sazka, a.s. za rok 2009 nelze po�ítat (HV roku 2009 byl tímto krokem 
v zásad� o 40 mil. K�  vylepšen).

Položka 6 Ztráta z hospoda�ení hlavní �innosti (Volené orgány+Aparát) - jedná se o výsledek 
hospoda�ení ve vlastní �innosti a se spole�nými výdaji - podrobn�ji viz. �ást B I. tohoto 
materiálu 

Položka 7  Ztráta z hospoda�ení spole�ných výdaj� - jedná se o výsledek hospoda�ení ve vlastní 
�innosti     a se spole�nými výdaji - podrobn�ji viz. �ást B II. tohoto materiálu 

Položka 8  Ostatní p�íjmy st�ediska - vlastní zdroje (úroky, zaokrouhlení) - jedná se o výnosy 
p�edevším z úrok� a ostatních p�íjm�

Položka 9   Dividendy  - jedná se o výnosy z dividend akciových spole�ností SA Harrachov, Skiareál 
Špindler�v Mlýn a SKI Pec 

Položka 10 Zisk z rezervního fondu  - jedná se o výnosy z prodeje tzv. nalezeného majetku. O tyto 
výnosy se navrhuje zvýšit Rezervní fond �STV. Seznam prodaného d�íve opušt�ného 
(nyní nalezeného) majetku je uveden v �ásti C, kapitole II. Hospoda�ení s rezervním 
fondem �STV

Položka 11 Dotace na provoz a údržbu sportovních center  - jedná se o dotaci MŠMT na provoz a 
údržbu sportovních center. Metodika zaú�tování byla v minulosti taková, že tato dotace 
byla ú�tována v rámci hlavní �innosti, by� svou povahou pat�í do �innosti hospodá�ské. 

Níže uvedená tabulka sumarizuje výsledky hospodá�ské �innosti:

Pol. Popis položky �ástka Stru�ný komentá�

a. ZTRÁTA Hospodá�ské �innosti �STV v roce 
2010 -24 537 173,08

�ástka, která odpovídá výkazu zisk� a ztrát 
�STV v hospodá�ské �innosti - viz. p�íloha �. 7 
(tam jsou dle zákona údaje v tis. K�)

b. Odpisy majetku mimo odpis� dota�ních
18 155 098,13

Suma odpis� (mimo odpis� majetku z dotací, 
nebo� tyto odpisy jsou kompenzovány výnosy z 
odpis�)

c. Ztráta hospodá�ské �innosti po odpisech -6 382 074,95
Ztráta z hospodá�ské �innosti po ode�tení 
nedota�ních odpis�
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Jednotlivá st�ediska se na tvorb� Hospodá�ského výsledku roku 2010 podílela takto: 

 St�edisko Náklady Výnosy Hospodá�ský výsledek 

Režijní st�ediska 13 370 333,51 5 596 146,73 -7 774 186,78
SA Strahov 50 496 414,61 42 380 254,55 -8 116 160,06
SC Nymburk 8 422 466,10 5 557 498,04 -2 864 968,06
SC Brandýs 5 973 548,08 448 431,44 -5 525 116,64
SC Podolí 29 401 723,19 28 798 549,84 -603 173,35
LA Zadov 32 998 763,80 33 345 195,61 346 431,81
Celkem 140 663 249,29 116 126 076,21 -24 537 173,08

Informace o restrukturalizaci hospodá�ské �innosti �STV k 1. b�eznu 2011

Výkonný výbor �STV se seznámil a opakovan� projednával výsledky hospoda�ení jak sportovních 
center �STV až do úrovn� vybraných nákladových st�edisek hospodá�ské �innosti, tak obchodních 
spole�ností s majetkovou ú�astí �STV a p�ijal záv�ry, které se postupn� realizují a �ada z nich již byla 
napln�na (viz. tabulka níže). 

Vzhledem k podhodnocené personální kapacit� aparátu �STV, která má ve své kompetenci  
kontrolní �innost a správou sv��eného majetku, nebyla ve sledovaném období provedena komplexní 
restrukturalizace hospodá�ské �innosti, ale byly vytipovány st�ediska �STV, která nevytvá�í p�idanou 
hodnotu, ale naopak jejich �innost je dotována z rozpo�tu �STV. Stejný postup byl zvolen p�i správ�
obchodních podíl� v obchodních spole�nostech, pouze s tím rozdílem, že ukazatelem je zvýšení 
dividendové rentability.  

P�íprava restrukturalizace byla zahájena ješt� v 1.pololetí 2010, samotná realizace pak byla 
zapo�ata ve 2.pololetí 2010. Podn�tem neodkladné realizace bylo zadání VV �STV o zpracování 
„Návrhu rozpo�tu �STV pro rok 2011“ bez použití výt�žku Sazka. Tento p�edpoklad zásadn� ovlivnil 
práce na tvorb� rozpo�tu. Bez výnos� z dividend obchodních spole�ností ze zisk� roku 2010 a výnos�
z mimo�ádných dividend z nerozd�lených zisk� minulých období vyplacených v roce 2011, není 
možné z vlastních zdroj� zajistit krytí spole�ných výdaj� �STV a vlastního rozpo�tu �STV. Pokud 
mimo shora uvedených p�edpoklad� �editelé sportovních center zajistí spln�ní plánovaných rozpo�t�
pro rok 2011, tak je možné konstatovat, že dojde k napln�ní p�íjmové �ásti rozpo�tu..

Pro období od VH �STV 2010 do VH �STV 2011 byl stanoven následující plán: 
� Minimalizace náklad�

1. Restrukturalizace provozovny Bufet bazén Strahov 
2. Restrukturalizace provozovny Závodní jídelna Strahov 
3. Restrukturalizace provozovny Hotel Olympia Zadov 
4. Restrukturalizace sportovního centra Brandýs nad Labem 
5. Restrukturalizace provozovny Chata Churá�ov
6. Restrukturalizace provozu Lyža�ská škola a p�j�ovna Zadov 
7. Restrukturalizace provozu Vrátenská služba Strahov 

� Maximalizace výnos�
1. Správa akciových podíl� SA Harrachov 
2. Správa akciových podíl� Skiareál Špindler�v Mlýn 
3. Správa akciových podíl� Ski Pec 

� Majetkoprávní vztahy 
1. Komplexní majetková sm�na v areálu Zadov s obcí Stachy 
2. Zm�na stanov obchodních spole�ností 
3. Ur�ení vlastnictví Chata Churá�ov a Lanová dráha Zadov 
4. Ur�ení vlastnictví �ásti pozemk� SC Podolí 
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Bilance zdroj� a rozpo�et �STV na rok 2011 

Rozpo�et schválený 23.VH �STV je sestaven v d�sledku posledních událostí jako mírn� p�ebytkový. 
Na stran� p�íjm� se objevují dividendy z horských spole�ností, finan�ní zdroje z hospodá�ské �innosti 
�STV, dotace MŠMT na úhradu úrazového pojišt�ní �len� a poplatky autorským organizacím nebo 
prost�edky za pohledávku spole�nosti SAZKA, a.s., z roku 2008 postoupenou spole�nosti Gladiolus, 
a.s. Získané prost�edky budou použity na zaplacení úrazového pojišt�ní, dotací krajským sdružením 
�STV, poplatk� autorským organizacím, dotace na �innost Všesportovního kolegia, náklad� spojených 
s vydáváním Zpravodaje TP, dotací p�idruženým svaz�m, financování rozpo�tu �STV a po�ítáno je 
také s rezervou na p�ípadné neo�ekávané výdaje, splátkou revolvingového úv�ru a dotací statutárních 
fond�.

Zdroje z dividend celkem 38 385 558 K�
                Z toho: 
                         SA Harrachov  4 558 903 K�
                         SKI PEC  2 792 954 K�
                         Skiareál Šp.Mlýn  31 033 701 K�
Zdroje z hospodá�ské �innosti �STV celkem 9 613 687 K�
Dotace MŠMT na úrazové pojišt�ní a OSA 15 000 000 K�
Výnos z postoupení pohledávky Sazka 2008 127 539 364 K�
Zdroje celkem 190 538 609 K�

Zdroje celkem 190 538 609 K�
Výdaje po ú�etních kategoriích 
             - Úrazové pojišt�ní -14 260 000 K�
             - Dotace KS �STV -10 000 000 K�
             - OSA + Intergram -1 966 689 K�
             - Všesportovní kolegium -430 520 K�
             - T�lovýchovný pracovník -100 000 K�
             - Dotace p�idruženým svaz�m -200 000 K�
         - Z toho bude hrazeno na výdaje �STV:
Financování rozpo�tu �STV -22 368 257 K�
Rezerva na p�ípadné neo�ekávané výdaje -1 535 782 K�
Dotace pro �áste�né dopln�ní statutárních fond� �STV pen�žními prost�edky -7 539 364 K�
Splátka revolvingového úv�ru �. 681050936 v 5/2011 -5 000 000 K�
Splátka revolvingového úv�ru – kontokorent – rámec 20 mil. K� -7 137 997 K�
Saldo spole�ných zdroj� k rozd�lení sdruženým subjekt�m klí�em dle rozhodnutí 23.VH 120 000 000 K�

Samotný rozpo�et �STV p�esahuje 22 mil. K� a skládá se z výdaj� volených orgán� �STV a aparátu 
�STV. Ve výdajích aparátu �STV bylo organiza�ními a úspornými opat�eními dosaženo snížení 
náklad� o zhruba 1,5 mil.K�. Stejnou �ástku však bylo t�eba vy�lenit jako rezervu na neo�ekávané 
výdaje. Detail rozpo�tu je vyjád�en v následující tabulce 
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Hlasování o Zpráv� o hospoda�ení, bilanci zdroj� a rozpo�tu na 

rok 2011 

Ekonomické zprávy, tedy Zpráva o hospoda�ení �STV za rok 2010, Bilance spole�ných zdroj� na 
rok 2011 a rozpo�et �STV pro rok 2011 schválila 23.valná hromada �STV prakticky jednomysln�.

Návrh novelizace Stanov �STV 

P�edseda �STV Pavel Ko�an prezentoval delegát�m vývoj návrhu Stanov �STV. Práce na novelizaci 
stanov zapo�ala již 2.6.2010, kdy byla výkonným výborem ustavena Komise pro p�ípravu novelizace 
stanov a byl schválen harmonogram p�ípravy novely Stanov �STV. V krátké audiovizuální prezentaci 
p�edstavil p�edseda delegát�m také nov� navrhovaný název, logo a kvalifikovaný odhad náklad�,
spojených s uvedením nového názvu do praxe. Právní zástupce �STV Karel Poup� následn�
komentoval d�vodovou zprávu a vypo�ádání p�ipomínek, které byly uplatn�ny v procesu p�ípravy 
novely stanov. 

Zásadní zm�ny, které novela stanov m�la p�inést byly tyto: Zm�na názvu organizace, z�ízení institutu 
Výkonné rady jako operativního orgánu Výkonného výboru a zm�nu zastupování organizace navenek. 

Návrh novelizace stanov nebyl valnou hromadou p�ijat. Nezískal nadpolovi�ní podporu v komo�e
sportovních svaz�. V celkovém vyjád�ení byl pom�r hlasování 85 pro, 57 proti, 15 se zdrželo. 

Obsah  písemného podkladu k novelizaci Stanov �STV:

1) Proces p�ípravy novely stanov 
2) D�vodová zpráva 
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1) Proces p�íprav novely stanov

Platná verze Stanov �STV byla naposledy upravována na 13. valné hromad� �STV v roce 2001. 
Jednalo se o reakci na krajské uspo�ádání �eské republiky na územním principu, když se z�ídila
Krajská sdružení �STV, jako organiza�ní sou�ást �STV s právní subjektivitou. Základním smyslem 
bylo upravit strukturu celorepublikové organizace �STV s tím, že bude pro p�íslušné kraje odpovídající 
partner na krajské úrovni. 

22. valná hromada �STV konaná v roce 2010 vyhodnotila dosavadní praktické zkušenosti v aplikaci 
platných Stanov �STV v návaznosti na nové legislativní, ekonomické a další podmínky ve spole�nosti. 
Záv�rem uložila svým usnesením Výkonnému výboru �STV p�ipravit návrh novely stanov organizace. 
Ke spln�ní tohoto úkolu Výkonný výbor �STV ustavil 2.6.2010 Komisi pro p�ípravu novelizace Stanov 
�STV      a schválil harmonogram p�ípravy novely Stanov �STV.

Sdružené subjekty byly vyzvány k p�edložení nám�t� k novelizaci stanov, v�etn� posouzení 
dosavadních zkušeností s organiza�ní funk�ností �STV, v�etn� základního pojetí, který od roku 1990 
spo�ívá v dvoukomorovém systému organizace. 

P�ipomínky oficiáln� zaslalo 48 subjekt� a dále n�kolik jednotlivc�. Nezávisle na oficiálních 
p�ipomínkách byly n�které otázky individuáln� konzultovány na LPO a dále s p�edstaviteli Výkonného 
výboru �STV p�i jejich b�žné �innosti.

Komise pro p�ípravu novelizace stanov se k danému tématu sešla na  3 zasedáních, a to dne 
2.6.2010, 14.6.2010 a 26.8.2010. Dne 26.8.2010 bylo uskute�n�no spole�né zasedání Komise pro 
p�ípravu novelizace Stanov �STV  s Legislativní radou Výkonného výboru �STV. 

Legislativní rada Výkonného výboru �STV se podrobn� zabývala novelou stanov (jednotlivými 
p�ipomínkami) na zasedáních 23.6.2010, 26.8.2010 a 22.11.2010. Záv�ry z jednání projednal 
Výkonný výbor �STV na jednáních dne 8.9.2010 a 6.10.2010, kde uložil dopracovat d�vodovou
zprávu a upravit kone�nou verzi návrhu novelizace Stanov �STV v�etn� toho, že se zabýval 
eventuelními ekonomickými dopady v souvislosti s novelou. 

Na zasedání dne 8.12.2010 Výkonný výbor �STV rozhodl takto : 

P�edložený materiál, tj. návrh novelizace Stanov �STV v�etn� d�vodové zprávy p�edložit jako materiál 
na program �ádné 23. valné hromady �STV.

Dále uložil LPO prov��it pot�ebná administrativní opat�ení související s novelou Stanov �STV a 
p�ipravit p�íslušná opat�ení po konzultaci se správními orgány (katastr, apod.). 

P�ípravou novely Stanov �STV se zabývaly porady p�edsed� svaz� sdružených v �STV dne 
19.10.2010, zástupc� regionálních sdružení a p�edsed� krajských sdružení dne 20.10.2010 a 
v neposlední �ad� porady zástupc� regionálních sdružení dne 11.1.2011 a porady p�edsed� svaz�
sdružených v �STV dne 8.2.2011. 

Na t�chto poradách byly zástupci Výkonného výboru �STV vysv�tleny zám�ry novely Stanov �STV a 
byly projednány další individuální p�ipomínky. Ojedin�lé p�ipomínky reprezentovaly snahy rozd�lit
�STV, který je založen na dvoukomorovém systému, na 2 samostatné organizace. 

V sou�asné dob� je novelizace stanov chápána jako reakce na legislativní a zejména ekonomickou 
situaci ve sportu s tím, že nadále zachovává dvoukomorový systém s d�razem na posílení principu 
solidarity.

V návaznosti na novelu ob�anského zákoníku - spolkové právo a ekonomické podmínky, v�etn�
vyhodnocení funk�nosti organiza�ního uspo�ádání a poslání organizace, bude dále ú�innost daného 
systému vyhodnocována a podle pot�eby modernizována.  
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2) D�vodová zpráva

Návrh novely Stanov �STV je zpracován na základ� usnesení 22. valné hromady �STV. Výkonný 
výbor �STV schválil harmonogram postupu novelizace stanov a ustavil Komisi pro p�ípravu
novelizace Stanov �STV.

P�edložený návrh vychází z nám�t� sdružených subjekt�, ze záv�r� jednání komisí, Výkonného 
výboru �STV a v neposlední �ad� i z p�ipomínek ú�astník� celostátních porad TJ/SK zastoupených 
p�edstaviteli regionálních sdružení a zástupc� sportovních svaz� - �len� �STV.

Novela stanov zachovává osv�d�ený a funk�ní charakter organizace, sou�asn� reaguje na legislativní 
zm�ny, dlouhodob� doporu�ované úpravy vyplývající z pot�eb organizace, v�etn� vymezení 
pravomocí         a kompetencí orgán� �STV.

K jednotlivým navrhovaným zm�nám se p�edkládá následující od�vodn�ní : 

M�ní se název �STV na Asociaci sportu �eské republiky (AS�R). Tento název odpovídá obsahu a 
poslání organizace. Je adekvátní k hlavnímu zam��ení na sport. P�vodní název �STV je stále 
spojován s jednotnou t�lovýchovnou organizací, která v sob� za�le�ovala t�locvi�né jednoty �eské
obce sokolské, Orla, Klubu �eských turist� a sportovních klub�, které byly v minulosti ze zákona 
sjednocovány.  

Po roce 1990 došlo k zásadním zm�nám nejen ve spole�nosti, ale i v organizaci t�lesné výchovy a 
sportu. Nový název organizace je v souladu se zákonem. Pokud jde o zkratku AS�R, tato  skute�nost 
není dle stanoviska MV �R v rozporu se spolkovým zákonem. 

Stanovy i nadále vycházejí z dvoukomorového systému uspo�ádání organizace. �lenské TJ/SK 
ustavují samostatná regionální sdružení na základ� územního �len�ní �eské republiky ve smyslu 
zákona �. 36/1960 Sb., v platném zn�ní a vyhlášky �. 564/2002 Sb., v platném zn�ní, o stanovení 
území okres� �eské republiky. Tento systém odpovídá již ud�leným licencím vydaným regionálním 
sdružením.

V souladu se zákonem se up�es�uje sídlo AS�R, kterým je obec Praha na adrese Praha 6 - B�evnov,
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17. 

Hlavní úkoly organizace se dopl�ují o možnost z�izovat a provozovat výchovné, vzd�lávací,  školské  
a  další  za�ízení, v�etn�  obecn�  prosp�šných  spole�ností, nadací a nada�ních fond�.

V �ásti druhé stanov se u evidovaného �lenství jednotlivc� dává do kompetence valné hromady 
možnost stanovit p�im��ený ro�ní �lenský p�ísp�vek za každého matrikovaného jednotlivce v TJ/SK. 
Valná hromada rozhodne o tom, jak bude výnos z �lenských p�ísp�vk� použit. 

�lenství spolk� je v novele stanov dopln�no o ustanovení �ešící ochranu osobních údaj� ve smyslu 
zákona �. 101/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Ve stanovách se p�ímo vyžaduje souhlas 
�len� TJ/SK sdružených v AS�R se zpracováním jejich údaj�, v�etn� rodného �ísla pro ú�ely 
evidence AS�R. �lenové, kte�í neud�lili souhlas se zpracováním svých osobních údaj�, se ve 
statistických šet�eních poskytovaných AS�R nevyskytují. Novým ustanovením je zánik �lenství 
v AS�R vylou�ením na základ� rozhodnutí valné hromady na návrh výkonného výboru pro závažné 
porušení stanov a usnesení orgán� AS�R, v p�ípad� TJ/SK také vy�azením z evidence v AS�R na 
základ� vylou�ení z regionálního sdružení. 

V �ásti t�etí stanov se u povinností orgán� AS�R upravuje povinnost p�i svolání mimo�ádné valné 
hromady stanovit termín jejího uskute�n�ní nejpozd�ji do 60 dn� od p�edložení žádosti. 
Základní zásady zp�sobu voleb jsou zakotveny ve stanovách s tím, že podrobnosti upravuje volební 
�ád, který by m�l být  stabilní normou, pokud nebude na programu valné hromady za�azen návrh jeho 
novely.

31



www.cstv.cz

Velmi diskutovanou je otázka p�edpoklad�, které mají spl�ovat kandidáti na funkci p�edsedy                         
a místop�edsed� AS�R. V p�vodních verzích byly nastaveny kariérní p�edpoklady tak, že p�íslušný 
kandidát musí mít zkušenosti ve volených orgánech po dobu 5 let. Na základ� p�ipomínek, které byly 
vzneseny na celostátních poradách, se tento požadavek v návrhu doporu�uje zm�nit na spln�ní
�lenství v organizaci po dobu 5 let. Nicmén� je možno vzít v úvahu i období kratší, dle n�kterých
názor� by sta�ilo 2 leté �lenství v organizaci.  

Kompetence výkonného výboru se posiluje o pravomoc rozhodovat o p�evodech a zat�žování 
nemovitého majetku, majetkových vklad�, cenných papír� a jiných práv ve vlastnictví a nebo 
spoluvlastnictví AS�R maximáln� však do výše 2 mil. K�. Toto ustanovení je z d�vod� operativnosti 
opodstatn�né. Doposud musela o všech shora uvedených záležitostech rozhodovat valná hromada 
s výrazným �asovým odstupem. 

V novelizaci stanov se legislativn� upravuje institut Výkonné rady AS�R jako operativního orgánu 
Výkonného výboru AS�R. Doposud funguje p�i �ešení operativních záležitostí porada p�edsedy 
organizace, ale její funkce nejsou ve stanovách a v interních p�edpisech �ešeny. Z�ízením  výkonné 
rady  se  p�ímo ve stanovách upravují kompetence tohoto orgánu. Výkonná rada je složena 
z p�edsedy AS�R, obou místop�edsed� AS�R a dále ze dvou �len� Výkonného výboru AS�R. Jeden 
zastupuje sportovní svaz s nejv�tší �lenskou základnou a druhý je zástupcem TJ/SK. Tohoto zástupce 
ur�í ze svého st�edu výkonný výbor. 

Výkonná rada reprezentuje organizaci p�i jednání se zastupitelskými orgány, orgány státní správy                 
a p�ipravuje podklady pro jednání Všesportovního kolegia �eské republiky. Výkonný výbor AS�R je 
oprávn�n pov��ovat Výkonnou radu AS�R dalšími operativními úkoly. Výkonná rada je oprávn�na 
rozhodovat v majetkových záležitostech do výše 200 tis. K�. Tím se umož�uje �ešit neodkladné 
finan�ní záležitosti. 

Ustanovení o revizní komisi AS�R se dopl�uje o ur�ení doby funk�ního období shodn� s volebním 
obdobím ostatních orgán� AS�R.

Smír�í komise AS�R se rovn�ž dopl�uje o délku funk�ního období. Kompetence se upravuje tak, že 
pokud mezi ú�astníky smír�ího �ízení nedojde ke smíru, m�že smír�í komise rozhodnout nálezem, 
který je pro ú�astníky v rámci AS�R závazný. 

Úprava instituce regionálních sdružení vychází ze zásady, že AS�R sdružuje TJ/SK jako spolky 
p�sobící v regionech dle územního principu. Území regionálních sdružení je vymezeno vyhláškou o 
stanovení území okres� �eské republiky �. 564/2002 Sb., v platném zn�ní. Zachová se tím dosavadní 
struktura v souladu s vydanými licencemi regionálních sdružení. 

Velmi diskutovanou otázkou je postavení Krajských sdružení AS�R jako organiza�ních jednotek 
s právní subjektivitou. Krajská sdružení jsou z�ízena v návaznosti na vytvo�ení vyšších územních 
samosprávných celk� dle zákona �. 347/1997 Sb., ve zn�ní zákona �. 176/2001 Sb. Jejich posláním 
je vytvá�ení podmínek pro rozvoj sportu, zejména v získávání finan�ních prost�edk� z rozpo�t�
vyšších samosprávných celk�.

Stanovy upravují zp�sob jednání jménem AS�R a jejím zastupování navenek.  Ze sou�asn� platných 
stanov se vypouští formulace, že výkonný výbor vystupuje jménem organizace v právních vztazích. 
Nová úprava vychází z toho, že výkonný výbor je výkonným orgánem AS�R a jménem organizace 
jednají a zastupují ji navenek statutární zástupci. 

P�echodná a záv�re�ná ustanovení návrhu novely stanov jednozna�n� deklarují, že zm�nou stanov 
nedochází k zániku organizace. Dosavadní �lenové tedy budou  nadále  �leny  AS�R. Výkonnému  
výboru je dána kompetence provád�t administrativní a formální úpravy stanov. V praxi se ukázalo, že 
nap�. z d�vodu pouhé zm�ny sídla organizace není pot�ebné, aby o takové zm�n� stanov 
rozhodovala valná hromada. Tyto administrativní úkony je možno �ešit na úrovni výkonného orgánu. 
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�ešení situace spole�nosti SAZKA, a.s. 

K p�edloženému písemnému materiálu k tomuto bodu jednání „Návrh na �ešení další �innosti SAZKA, 
a.s.“, prob�hla mezi delegáty rozsáhlá debata. V podkladu byl na padesáti stranách popsán zejména 
vývoj situace ve spole�nosti n�kolik let zp�t a významné mezníky v �innosti spole�nosti. Konkrétní 
�ešení stávající ekonomické situace nemohlo být vzhledem k aktuálnímu vývoji situace navrženo 
žádné (po vyhlášení úpadku spole�nosti se stav v�cí zm�nil a do první sch�ze v��itel�, která by m�la
prob�hnout 26. kv�tna 2011, se bude i nadále vyvíjet). Stanoviska ú�astník� jednání nebyla jednotná, 
samotný p�edložený materiál schválen valnou hromadou nebyl, nebo� nezískal podporu v komo�e
sportovních svaz�. P�esto se nakonec delegát�m poda�ilo p�ijmout usnesení, kterým doporu�uje
zástupc�m majoritního akcioná�e �STV v p�edstavenstvu SAZKA, a.s., a ukládá zástupci majoritního 
akcioná�e �STV na jednání valných hromad SAZKA, a.s., �init takové kroky, které povedou 
k obnovení plného provozu spole�nosti a zachování jejího dobrého jména. Dále ukládá VV �STV �init 
taková opat�ení, která umožní p�edložit v co nejkratší dob� valné hromad� �STV návrh na optimální 
zhodnocení akciového podílu �STV v SAZKA, a.s.  

Materiál v plném zn�ní naleznete na internetových stránkách �STV, na adrese: 
 http://www.cstv.cz/zpravy/vh/11-23vh-navrhresenisazky.pdf

Jednání Sboru zástupc� svaz� �eského svazu t�lesné výchovy 

Po spole�ném jednání obou komor p�išla na �adu samostatná jednání - Sboru zástupc� svaz� a Sboru 
zástupc� TJ/SK. Na programu jednání sboru zástupc� svaz� bylo projednání a schválení Návrhu klí�e
pro d�lení vlastních zdroj� �STV ve prosp�ch sdružených svaz� v roce 2011 a schvalování p�ijetí
nových �ádných �len� �STV - �eské šipkové organizace, Unie šipkových organizací �R a 
�eskomoravského svazu malé kopané. 

B�hem diskuse k navrhovaným zm�nám, kde nejvýznamn�jší je p�edevším navýšení základního 
p�ísp�vku na 300 tis. K�, vystoupil i delegát �eského svazu orienta�ních sport� pan Šubrt s návrhem 
na vy�len�ní �ásti prost�edk� pro krajské sdružení �STV. Tento návrh nebyl  hlasováním delegát�
p�ijat (pro 10 hlas�, proti 31 hlas�, zdržel se hlasování 21 hlas� z 63 p�ítomných).
Po diskusi k p�edkládaným zm�nám, byl klí� prakticky jednomysln� schválen v p�edkládané podob�.
Níže uvádíme hlavní zásady p�ijatého klí�e pro d�lení vlastních zdroj� �STV  ve prosp�ch sdružených 
svaz� v roce 2011: 
1. Základní struktura klí�e odpovídá osv�d�eným p�ístup�m uplatn�ným v uplynulých letech. 
2. Každý sdružený svaz obdrží základní p�ísp�vek, který je shodný pro všechny svazy a jeho výše 

odpovídá podílu na 50% vlastních zdroj�, ur�ených ve prosp�ch sdružených svaz�, a to do 
maximální výše  300 000 K�. �ástka p�esahující 300 000 K� na sdružený svaz se bude d�lit dle 
bod� 3., 4. a 5. 

3. UZPS �R obdrží 4 násobek pr�m�ru p�ísp�vku na 1 �lena po ode�tení základních p�ísp�vk�.
4. P�ísp�vek �ádným �len�m �STV p�ijatým v roce 2011 a p�idruženým �len�m �STV se bude �ešit

rozpo�tem spole�ných výdaj� �STV pro r.2011. 
5. Sdruženým svaz�m, krom� svaz� odst. 3. se další prost�edky rozd�lí podle kritérií: 
� 50 % podle stavu �lenské základny k 31.12.2010, 

� 30 % podle po�tu ú�astník� mistrovských sout�ží vykazovaných svazy k 31.12.2010, resp. za 
sout�žní období 2009/2010 (krom� svaz� �SRS a �AUS),

� 20 % podle ekonomické náro�nosti (krom� svaz� �SRS a �AUS). 

33



www.cstv.cz

V dalším bodu programu byl dán prostor p�ítomným zástupc�m svaz�, žádajících o p�ijetí za 
sdruženého �lena �STV, aby p�edstavili sv�j sportovní svaz a uvedli d�vody, které je vedou ke vstupu 
do �STV. V následném hlasování nebyl p�ijat ani jeden z aspirant� na �lenství. Hlasování prob�hlo
takto: �eská šipková organizace(pro 8 hlas�, proti 18 hlas�, zdržel se hlasování 34 hlas� z 63 
p�ítomných), Unie šipkových organizací �R (pro 7 hlas�, proti 17 hlas�, zdržel se hlasování 37 hlas�
z 63 p�ítomných) a �eskomoravský svaz malé kopané (pro nikdo, proti 54 hlas�, zdržel se hlasování 6 
hlas� z 63 p�ítomných). 

Jednání sboru zástupc� TJ a SK v rámci 23.VH �STV 

Samostatné jednání Sboru zástupc� TJ a SK vedl tradi�n� místop�edseda této komory, Vladimír 
Šimí�ek. Na programu bylo projednání návrh� klí�� pro d�lení vlastních zdroj� pro rok 2011 a pro 
d�lení státního p�ísp�vku na provoz a údržbu t�lovýchovných, sportovních a turistických  za�ízení 
v roce 2011. 

V diskusi byl p�edsedou Sportovní unie okresu Ústí nad Labem a �lenem VV �STV, Mgr. Zde�kem 
Kubcem, p�edložen protinávrh ke klí�i pro d�lení vlastních zdroj�. Tento protinávrh byl po korekci, 
která vyplynula z diskuse, schválen pom�rem hlas� 59 pro, 19 proti a 9 delegát� z 82 p�ítomných se 
zdrželo hlasování. Zn�ní klí�e s krátkým zd�vodn�ním Vám nabízíme zde: 

Klí� pro d�lení vlastních zdroj� ve prosp�ch sdružených TJ/SK v roce 2011 
Nový klí� schválený 23.VH �STV ve svém obsahu využívá údaj� o jednotlivých sdružených 
subjektech �STV, v�etn� poznatk� o základních �innostech jednotlivých kancelá�í RS-OS �STV. 
Vstupní údaje jsou získány z oficielních šet�ení v rámci �STV. Analýze byla v roce 2010 podrobena 
více jak polovina RS-OS �STV.

- �lenská základna: souhrnný údaj zpracovaný jednotlivými RS - OS �STV z podklad� TJ/SK 
na stav k 31.12.2010, d�lí se 10% vlastních zdroj� komory 

- po�et TJ a SK: souhrnný údaj o po�tu sdružených TJ/SK zpracovaný jednotlivými RS - OS 
�STV na stav k 31.12.2010, d�lí se 20% vlastních zdroj� komory 

- náklady 2010: souhrnný údaj o nákladech jednotlivých RS-OS �STV v �ádcích "spot�ebované 
nákupy", "služby", "osobní náklady", zpracovaný t�mito sdruženími k 31.12.2010, d�lí se 10%
vlastních zdroj� komory      

- základní p�ísp�vek: fixní �ástka vycházející z analýzy �inností zabezpe�ovaných kancelá�emi
RS-OS �STV jak dovnit� �STV, tak vn� - stát, komunální sféra, media, ve�ejnost, atd., d�lí se 
60% vlastních zdroj� komory 

Také p�i projednávání druhého bodu programu se objevil protinávrh, tentokrát ho p�ednesl tajemník 
Okresního sdružení �STV Bruntál, Jan Urban. Jednalo se o zm�nu vyjímající náklady ze zda�ované 
�innosti TJ a SK z klí�e pro d�lení státního p�ísp�vku na provoz a údržbu. Pro tento protinávrh 
hlasovalo 45 delegát�, proti 26 a zdrželo se 10 z 81 hlasujících. Pro p�ijetí protinávrhu p�i schvalování 
klí�� d�lení finan�ních prost�edk� je zapot�ebí t�íp�tinová v�tšina hlasujících a proto protinávrh nebyl 
p�ijat. Schválen byl tedy ve druhém hlasování p�vodní návrh. Poté bylo jednání komory ukon�eno.
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Záv�ry 23.valné hromady �STV

Po zahájení valné hromady, schválení procedurálních záležitostí, volb� orgán� a komisí valné 
hromady, následoval tém�� devítihodinový program spole�ného jednání a vzáp�tí necelá hodina 
odd�leného jednání obou komor – komory svaz� a komory t�lovýchovných jednot a sportovních klub�.
P�es názorové neshody k n�kterým bod�m prob�hla valná hromada v d�stojné atmosfé�e. Krátce p�ed 
osmou hodinou ve�erní jednání 23. VH �STV skon�ilo. 

Valná hromada schválila klí�ové materiály pro �innost �STV – zprávu o hospoda�ení za rok 2010, 
která úzce souvisí se zprávou o �innosti organizace, a dále bilanci zdroj� pro rok 2011 a rozpo�et
�STV na rok 2011. T�mito rozhodnutími jsou vytvo�eny podmínky pro další pokra�ování �innosti 
�STV. Za významnou je nutné považovat shodu, ke které došlo v rámci diskuse o novele stanov, 
p�esto, že novela nebyla p�ijata. Na návrh pracovního p�edsednictva delegáti valné hromady schválili k 
p�íprav� novely stanov ustavení dohodovací komise, která bude do t�iceti dn� složena ze zástupc�
obou komor �STV – komory svaz� a komory t�lovýchovných jednot a sportovních klub�. První 
výsledek práce této komise má být zve�ejn�n do 30.11. tohoto roku. Zda bude sou�ástí novely op�t
zm�na názvu není zatím jasné. Návrh na zm�nu názvu, jak již bylo uvedeno v p�edchozí kapitole, 
valná hromada nep�ijala. P�estože jej podpo�ila stovka delegát�, v drtivé v�tšin� ze sboru zástupc�
TJ/SK, v�etn� velkých sport� jako fotbal, lední hokej a lyžování, v komo�e svaz� návrh neprošel. 

O�ekávané rozhodnutí VH �STV k další �innosti SAZKA, a.s., bylo p�edm�tem dlouhé diskuse. Po 
n�kolika nep�ijatých návrzích na usnesení se valná hromada vyslovila 141 hlasem pro návrh podaný 
pracovním p�edsednictvem. P�ijaté usnesení doporu�uje zástupc�m majoritního akcioná�e v 
p�edstavenstvu SAZKA, a.s., a ukládá zástupci akcioná�e �STV na valné hromad� SAZKA, a.s., �init 
takové kroky, které povedou k obnovení plného provozu spole�nosti a zachování jejího dobrého 
jména. Valná hromada ukládá Výkonnému výboru �STV �init taková opat�ení, která umožní p�edložit 
v nejkratší možné dob� valné hromad� �STV návrh na optimální zhodnocení akciového podílu �STV 
v SAZKA, a.s. 
23. valná hromada �STV na spole�ném jednání i v následném odd�leném jednání obou komor 
schválila zp�sob rozd�lení finan�ních prost�edk� pro rok 2011 mezi sdružené subjekty. Na jednání 
komory svaz� nebyly za �ádné �leny �STV schváleny Unie šipkových organizací �R, �eská šipková 
organizace a �eskomoravský svaz malé kopané. 

Mgr. Jan Bohá�
Generální sekretá� �STV
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S O U B O R     U S N E S E N Í
23. valné hromady �eského svazu t�lesné výchovy, 

konané dne 16. dubna 2011 ve Sportovním centru Nymburk 

Usnesení �. I./1A K Návrhu novely Stanov �STV

23.valná hromada �STV
n e s c h v a l u j e 
zm�nu názvu organizace na Asociace sportu �eské republiky 

Usnesení �. I./1B K Návrhu novely Stanov �STV

23. valná hromada �STV
n e s c h v a l u j e  
novelizaci Stanov �STV

Usnesení �. I./1C K Návrhu novely Stanov �STV

23.valná hromada �STV
u k l á d á 
a) Výkonnému výboru �STV

1. pokra�ovat v transformaci a reformách organizace 
2. ustavit k tomu ú�elu pod koordinací  p�edsedy  Legislativní  rady VV �STV  pracovní skupinu  se   
 zastoupením volebních koš�  (9 zástupc� sboru TJ/SK a  9 zástupc� sboru svaz�) a výstupy     
 z jednání pracovní skupiny p�edložit valné hromad� �STV cestou VV �STV. S konkrétními výstupy 
 z jednání pracovní skupiny seznámit sdružené subjekty nejpozd�ji do 30.11.2011. 

b) sboru zástupc� svaz� a sboru zástupc� TJ/SK, 

aby jednotlivé volební koše do 30 dn� oznámily p�edsedovi Legislativní rady VV �STV jména osob, 
které budou p�íslušný koš ve vyjednávací skupin� zastupovat. 

Usnesení �. I./2 K Návrhu �ešení další �innosti SAZKA, a.s.                     

23. valná hromada �STV
n e s c h v a l u j e   
materiál Návrh na �ešení další �innosti SAZKA,a.s. 
d o p o r u � u j e  
zástupc�m majoritního akcioná�e �STV v p�edstavenstvu SAZKA,a.s., a
u k l á d á
zástupci majoritního akcioná�e �STV na jednání valných hromad SAZKA,a.s.,  
�init takové kroky, které povedou k obnovení plného provozu spole�nosti a zachování jejího dobrého jména 
u k l á d á 
Výkonnému výboru �STV
�init taková opat�ení, která umožní p�edložit v co nejkratší dob� valné hromad� �STV návrh na 
optimální zhodnocení akciového podílu �STV v SAZKA,a.s. 
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Usnesení �. I./3 Ke Zpráv� o �innosti Výkonného výboru �STV od 22.VH �STV, v�etn�
kontroly pln�ní usnesení 22.VH �STV

23. valná hromada �STV
n e s c h v a l u j e  
Zprávu o �innosti Výkonného výboru �STV od 22.valné hromady �STV, v�etn� kontroly pln�ní
usnesení 22.VH �STV

Usnesení �. I./4 Ke Zpráv� o hospoda�ení �STV za rok 2010 a vyú�tování státních p�ísp�vk�
za rok 2010 

23. valná hromada �STV
s c h v a l u j e
1. výsledek hospoda�ení �eského svazu t�lesné výchovy za rok 2010 ve výši ztráty 

306.609.921,44 K� a jeho rozd�lení takto:  
    a) �ástka           3.235.345,00 K� se p�id�luje rezervnímu fondu �STV
    b) �ástka              120.000,00 K� se p�id�luje rezervnímu fondu svaz�
    c)  zbývající �ástka,tj. (-)309.965.266,44 K� se zú�tovává s ú�tem  nerozd�leného 
         zisku (932)  
         

2. z ú�tu 932 se dále p�id�luje �ástka ve výši 455.184,43 K� na ú�et sociálního fondu, a to 
    v souladu s uzav�enou kolektivní smlouvou na rok 2010 

u k l á d á 
Výkonnému výboru �STV
1.  vyvinout maximální úsilí k zachování, pop�. k navýšení státního p�ísp�vku na provoz a 
    údržbu pro sdružené subjekty a sportovní centra �STV
2.  p�ijímat operativní rozhodnutí zejména v oblasti rozpo�tu �STV v p�ípad�, že n�který 
    z p�edpoklad� (nap�.výplata dividend) nebude napl�ován dle p�edpoklad�.      
         

Usnesení �. I./5 Ke Zpráv�  Revizní komise �STV

23. valná hromada �STV
s c h v a l u j e 
Zprávu Revizní komise �STV 

Usnesení �. I./6A K Bilanci spole�ných zdroj� �STV za rok 2010, Bilanci spole�ných zdroj� pro 
rok 2011 a návrh na jejich rozd�lení v roce 2011 

23. valná hromada �STV
b e r e   n a   v � d o m í 
skute�nou bilanci státních zdroj� distribuovaných prost�ednictvím MŠMT �R a MF �R roku 2010 
s c h v a l u j e 
bilanci státních zdroj� pro rok 2011 a návrh na jejich rozd�lení a využití v roce 2011 dle p�íslušných 
Rozhodnutí a Pravidel poskytovatele 
p o v � � u j e 
Výkonný výbor �STV správou státních prost�edk� poskytnutých v roce 2011 v souladu s Rozhodnutím 
a p�íslušnými pravidly státních orgán�
u k l á d á 
Výkonnému výboru �STV, aby v p�ípad� jakékoliv zm�ny zdroj� provedl nový výpo�et a seznámil 
s ním bezodkladn� sdružené subjekty. 
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Usnesení �. I./6B K Bilanci spole�ných zdroj� �STV za rok 2010, Bilanci spole�ných zdroj� pro 
rok 2011 a návrh na jejich rozd�lení v roce 2011 

23.valná hromada �STV
b e r e   n a   v � d o m í 
skute�nou bilanci vlastních zdroj� �STV roku 2010 dle bodu 3.- Bilance vlastních zdroj� �STV za rok 2010
s c h v a l u j e 
návrh na rozd�lení vlastních zdroj� �STV dle aktualizované Bilance vlastních zdroj� pro rok 2011 a 
návrh na jejich rozd�lení v roce 2011 podle dosud užívaného klí�e (53,65% pro komoru TJ/SK a 
46,35% pro komoru svaz�)
u k l á d á        
Výkonnému výboru �STV  pozdržet další rozd�lování prost�edk� z výnos�  postoupené pohledávky 
za SAZKA,a.s., až do doby jejího potvrzení a oprávn�ní v rámci insolven�ního �ízení SAZKA,a.s. 

Usnesení �. I./7 K Návrhu provozního a investi�ního rozpo�tu �STV na rok 2011 

23. valná hromada �STV
s c h v a l u j e 
1.   rozpo�et útvar� �STV na rok 2011 v objemu    23.904.039,00 K�
      (�ástka je v�etn� rezervy na Odvod financí do státního 
      rozpo�tu za porušení rozpo�tové kázn�)

2.   rozpo�et spole�ných výdaj� �STV na rok 2011 v objemu 17.375.542,00 K�  a  9.500.000,00 K�

3.  že na profinancování rozpo�tu útvar� �STV na rok 2011 budou dle shora uvedeného použity 
dividendy a zdroje z vlastní �innosti, krytí p�ísp�vky obou komor prob�hne dle pom�ru uvedeném 
v materiálu „Bilance spole�ných zdroj� za rok 2010, Bilance spole�ných zdroj� pro rok 2011 a 
návrh na jejich rozd�lení v roce 2011“,s akceptováním výsledk� hlasování k této �ásti    

4.  že na profinancování rozpo�tu spole�ných výdaj� �STV na rok 2011 budou dle shora uvedeného 
použity dividendy, zdroje z vlastní �innosti a dotace MŠMT, krytí p�ísp�vky obou komor prob�hne 
dle pom�ru uvedeném v materiálu „Bilance spole�ných zdroj� za rok 2010, Bilance spole�ných 
zdroj� pro rok 2011 a návrh na jejich rozd�lení v roce 2011“ 

5.  rozpo�et hospodá�ské �innosti �STV, v�etn� hospodá�ské �innosti na rok 2011, jakožto rozpo�et 
sm�rný 

6.  investi�ní rozpo�et �STV na rok 2011 

p o v � � u j e 
Výkonný výbor �STV úpravou rozpo�tu sportovních center �STV v p�ípad� vzniku zásadních 
skute�ností, se kterými rozpo�et nemohl po�ítat
u r � u j e 
auditora �eského svazu t�lesné výchovy pro rok 2011, a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 
1980/5, 140 00 Praha 4, I�: 45314381 

Usnesení �. II./1 K Návrhu klí�e pro d�lení vlastních zdroj� �STV ve prosp�ch sdružených 
TJ/SK v roce 2011 

Sbor zástupc� TJ/SK 23. valné hromady �STV
s c h v a l u j e 
klí� pro d�lení vlastních zdroj� �STV ve prosp�ch sdružených TJ/SK v roce 2011 podle návrhu �lena
VV �STV Zde�ka Kubce, 
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u k l á d á 
Výkonnému výboru �STV provést propo�et p�ísp�vku podle schváleného klí�e a oznámit p�edpokládanou 
výši p�ísp�vku jednotlivým regionálním sdružením �STV nejpozd�ji do 30. dubna 2011. 

Usnesení �. II./2 K Návrhu klí�e pro d�lení státního p�ísp�vku na provoz a údržbu 
t�lovýchovných, sportovních a turistických za�ízení v roce 2011 

Sbor zástupc� TJ/SK 23. valné hromady �STV
s c h v a l u j e 
p�edložený klí� pro d�lení státního p�ísp�vku na provoz a údržbu t�lovýchovných, sportovních a 
turistických za�ízení v roce 2011, 
u k l á d á 
Výkonnému výboru �STV provést propo�et p�ísp�vku podle schváleného klí�e a oznámit 
p�edpokládanou výši p�ísp�vku jednotlivým regionálním sdružením �STV nejpozd�ji do deseti 
pracovních dn� po obdržení finan�ních prost�edk� k rozd�lení.

Usnesení �. III./1 K Návrhu klí�e pro d�lení vlastních zdroj� �STV ve prosp�ch sdružených 
svaz� v roce 2011 

Sbor zástupc� svaz� 23. valné hromady �STV
s c h v a l u j e 
klí� pro d�lení vlastních zdroj� �STV ve prosp�ch sdružených svaz� v roce 2011 dle p�edloženého 
návrhu,
u k l á d á 
Výkonnému výboru �STV provést propo�et p�ísp�vku podle schváleného klí�e a oznámit 
p�edpokládanou výši p�ísp�vku jednotlivým svaz�m do 30. dubna 2011. 

Usnesení �.III./2 K Návrh�m na p�ijetí nových svaz� za �ádné �leny �STV

Sbor zástupc� svaz� 23. valné hromady �STV
n e s c h v a l u j e 
1. p�ijetí �eské šipkové organizace za �ádného �lena �STV
2. p�ijetí Unie šipkových organizací �R za �ádného �lena �STV
3. p�ijetí �eskomoravského svazu malé kopané za �ádného �lena �STV
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VÝZVA �STV

�STV VYZÝVÁ K UKON�ENÍ MANIPULACE S VÝSLEDKY 23. VALNÉ HROMADY �STV A 
NÁTLAKU SM�REM K T�LOVÝCHOVNÝM JEDNOTÁM A SPORTOVNÍM KLUB�M

�STV d�razn� odmítá zkreslování výkladu výsledk� sobotní valné hromady �STV. Valná 
hromada �STV schválila v sobotu 16.4.2011 zprávu o hospoda�ení za rok 2010, bilanci zdroj� pro rok 
2011, rozpo�et �STV na rok 2011 a další usnesení, d�ležitá pro �innost �STV. V�tšina delegát�,
reprezentující naprostou v�tšinu �lenské základny �STV a reálnou základnu �eského sportu, 
soust�ed�nou do t�lovýchovných jednot a sportovních klub�, odmítla pokus o odebrání kompetencí 
výkonnému výboru �STV, který podle návrhu P.Teli�ky m�l nahradit nov� vzniklý krizový výbor. Proti 
tomuto návrhu se vyslovilo celkem 94 delegát�, pro bylo 42 a 17 se hlasování zdrželo. Stejn� tak 
v�tšina delegát� odmítla návrh K.Bauera ke krok�m, vedoucím k odvolání �i rezignaci p�edsedy 
p�edstavenstva a generálního �editele SAZKA, a.s., A. Hušáka (proti 81 delegát�, pro 57, zdrželo se 
19). Jednozna�ná v�tšina delegát� pak dala mandát výkonnému výboru �STV a zástupc�m �STV v 
p�edstavenstvu SAZKA, a.s., k �ešení sou�asné situace v SAZKA, a.s., (pro 141, proti 1, zdrželo se 
12).

�STV je demokratickou organizací zast�ešující �eský sport. �ídí se demokratickými 
principy. Jeho vedení respektuje svobodný názor každého z jeho �len�, zabývá se všemi podn�ty, 
které obdrží, a� se týkají jakékoliv �innosti �STV. Je však zcela jednozna�n� vázáno ve své �innosti 
rozhodnutími a názory demokraticky zvolené v�tšiny. Proto jsou t�žko pochopitelné výzvy 
k odstoupení vedení �STV, které zazn�ly již druhý den po zmín�né valné hromad� ze strany 
p�edstavitel� n�kterých sportovních svaz�. Tyto výzvy jsou pop�ením demokratických princip� nejen v 
�STV, ale v jakékoliv spole�nosti, kdy je nemyslitelné, aby p�ehlasovaná menšina zpochyb�ovala
výsledek demokratického hlasování. Návrhy na odvolání vedení �STV mohly být p�edloženy na 
sobotním jednání valné hromady �STV, kde bylo p�ítomno tém�� 100% delegát�, �len� sdružených v 
�STV.

Výkonnému výboru �STV nebyla nikdy ze strany iniciativy „�eský sport 2011“ doru�ena
žádná výzva sportovních svaz�, stejn� jako jakýkoliv konkrétní návrh k �ešení sou�asných problém�
sportu, v�etn� financování. �STV proto vyzývá zástupce a p�edstavitele iniciativy „�eský sport 2011“, 
kte�í za ni vystupují, aby upustili od konfronta�ního zp�sobu jednání, které ve svých d�sledcích 
poškozuje celý �eský sport, a zasedli ke spole�nému jednacímu stolu k nalezení �ešení, které bude 
pro sdružené �leny nejlepší. Vyzývá ke konstruktivnímu jednání, které nalezne cestu nejen k novele 
Stanov �STV, ale p�edevším k zajišt�ní podmínek pro celé sportovní prost�edí, v�etn� jeho 
základního �lánku - t�lovýchovných jednot a sportovních klub� - kde se odvíjí sportovní život, ze 
kterého následn� t�ží sportovní svazy p�i zajiš�ování své reprezentace a image. 

20.dubna, 2011 

Pavel Ko�an, v.r.     Vladimír Šimí�ek, v.r.     Tomáš Král, v.r. 
 p�edseda �STV    místop�edseda �STV     místop�edseda �STV

Jan Bohá�
generální sekretá� �STV

40

TP Zpravodaj vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ČSTV  www.cstv.cz  Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 
 160 17 Praha 6, tel.: 233 017 345, fax: 233 358 467  Uzávěrka čísla 13.5. 2011  Redaktor: Mgr. David Opatrný 
 Distribuováno zdarma v elektronické podobě  Fotografie z archivu ČSTV  Registrační číslo MK ČR E 4706   
Za správnost a věcný obsah článků odpovídají jednotliví autoři  ISSN 1212 - 1061


