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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV 

Závěry ze schůze VV ČSTV ze dne 19.1.2011 
– informace z jednání

Dne 19. ledna zasedal v O2 aréně Výkonný výbor ČSTV na své 
řádné schůzi. Nejvíce diskutovaným tématem byl návrh rozpoč-
tu ČSTV na rok 2011 a pokračovalo projednávání ekonomických 
opatření, obsažených v dlouhodobém programu ČSTV, přijatém 
krátce po volbách výkonného výboru a nového předsedy loni v 
dubnu.

Cílem opatření, zpracovaných na základě předchozích analýz, 
je dosáhnout optimalizace, efektivnějšího řízení, využití a kontroly 
majetku ČSTV, včetně uplatnění majoritních práv a maximalizace 
vytvářených zdrojů. Právě v této oblasti byl minulý VV ČSTV nej-
více a mnohdy oprávněně kritizován. Tentokrát se jednalo o ob-
last akciových společností s majoritní účastí ČSTV a opatření byla 
předložena v konkrétní podobě. 

Zástupci ČSTV ve statutárních orgánech SAZKA, a.s., informo-
vali členy VV ČSTV o aktuálním vývoji situace v SAZKA, a.s., a pro-
bíhajících jednáních. P. Kořan uvedl, že usnesení VV ČSTV, přijaté 
na mimořádné schůzi VV ČSTV dne 12.1.2001, skutečně nezavřelo 
dveře žádným zájemcům a objevují se další nabídky investorů, re-
spektující usnesení. Se všemi potencionálními partnery se bude 
jednat, a jejich nabídky budou pečlivě vyhodnoceny, než bude 
přijato doporučení k rozhodnutí. Vše, pochopitelně, v souladu s 
platnou legislativou a stanovami ČSTV. 
Zde je přehled hlavních projednávaných témat a závěrů:
 K předloženému návrhu rozpočtu ČSTV na rok 2011, dopl-

něného na základě připomínek uplatněných na minulé schůzi, 
se diskutovalo především k objemu předpokládaných zdrojů 
pro rok 2011, ale také o variantách členění výdajů. Ve hře stá-
le zůstává zrušení úrazového pojištění členů a pojištění odpo-
vědnosti trenérů, které je spolu s poplatky autorským svazům 
společným výdajem v objemu téměř 20 mil. Kč. Na první čtvrt-
letí 2011 bude pojištění uzavřeno. Otevřeno otázkou zůstává 
financování krajských sdružení ČSTV, které poskytují služby
republikovým svazům při řízení krajských soutěží. Výkonný vý-
bor doporučil do vyjasnění příjmové stránky rozpočtu pokrytí 
výdajů krajských sdružení do 30.6.2011. Další verze rozpočtu 
bude předložena v únoru.

 Návrhy na změny stanov obchodních společností SA Harra-
chov, SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, SKI Pec a Nakladatelství 
OLYMPIA, které byly schváleny, přináší jednak změny technic-
ké, vynucené změnou zákonů, ale také rozšíření působnosti 
valné hromady společností, zejména z důvodu větší informo-
vanosti akcionářů. Bylo také rozhodnuto připravit návrh řešení 
novely stanov SAZKA, a.s. 
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 Prohloubení vlivu akcionáře ČSTV na řízení obchodních společností bylo názvem a předmě-
tem dalšího bodu jednání VV ČSTV. Cílem opatření, předkládaných na základě analýz, je centra-
lizace agend, zvýšení rentability, restrukturalizace řízení, rozvoj společností a kontrolní činnost. 
VV ČSTV není oprávněn vydat zástupcům ČSTV v obchodních společnostech pokyn, kterým by je 
zavázal k jakýmkoliv úkonům, ale může je seznámit se svým plánem zvýšení rentability vloženého 
kapitálu do akciového vlastnictví a s prohloubením vlivu akcionáře. Usnesení bylo schváleno v 
plném rozsahu.

 Výkonný výbor vzal na vědomí informaci o plnění opatření vyplývajících z analýz hospodář-
ských výsledků provozů a středisek ČSTV, které VV ČSTV přijal 8.12.2010. Opatření se daří apli-
kovat a úspory lze řádově vyčíslit. Jedním z nově schválených opatření je pronájem hotelu Olym-
pia na Zadově, který se tak z více než milionové roční ztráty dostane do podobných, ale kladných 
čísel.

 Posledním z klíčových bodů byl návrh na svolání valné hromady ČSTV. Výbor svolal valnou hro-
madu na 16.dubna 2011 do SC Nymburk. Jednání bude jednodenní, budou sníženy náklady na 
konání VH, a na programu je vedle standardní agendy informace o restrukturalizaci SAZKA, a.s., a 
návrh novely Stanov ČSTV. Schválen byl také harmonogram přípravy písemných podkladů.
Z dalších projednávaných témat – byla podána informace o kontrolách, provedených Revizní ko-

misí ČSTV ve sdružených subjektech ČSTV, byl schválen návrh na udělení vyznamenání ČSTV, ná-
vrh na řešení tzv. „Opuštěného majetku“ a VV ČSTV se seznámil s vyhodnocením pojistných událostí 
úrazového pojištění členů ČSTV. Důležitá informace zazněla směrem ke sportovním svazům, a to že 
ČSTV již obdržel první část prostředků dotace MŠMT na státní reprezentaci pro rok 2011, které budou 
bez prodlení distribuovány sportovním svazům na základě uzavření smlouvy, jejíž znění VV ČSTV 
schválil.

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

KRAJSKÁ KONFERENCE TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Ve středu 24. listopadu 2010 se z iniciativy KS ČSTV v jednacím sále krajského úřadu konala histo-
ricky první konference Tělovýchova a sport v  Královéhradeckém kraji. Tuto konferenci, jejímž cílem 
bylo setkání zástupců sportovních svazů, tělovýchovných jednot, sportovních klubů, regionálních 
sdružení a neziskových organizací působících ve sportu se zástupci Královéhradeckého kraje, obcí 
a měst, zahájil předseda krajského sdružení ČSTV Mgr. Jiří Pekař, který společně se Zdeňkem Fialou, 
předsedou Tělovýchovné a sportovní unie Trutnov jednání konference moderoval.

Mezi pozvanými hosty mohli účastníci, kterých bylo celkem 112, spatřit zejména hejtmana  
Bc. Lubomíra France, generálního sekretáře ČSTV Mgr. Jana Boháče, ale také další do jejichž působnos-
ti spadá sport a tělovýchova, dále pak představitele 
téměř všech významných sportovních organizací, 
přednostu Ústavu tělovýchovného lékařství fakult-
ní nemocnice KHK, Doc. MUDr. Karla Bartáka, CSc.  
nebo ředitele Centra pro zdravotně postižené v KHK 
Mgr. Jiřího Morávka.

V rámci vystoupení hostů i v následné diskusi 
zazněla řada podnětných návrhů a myšlenek a také 
proto byla konference přítomnými shledána za pří-
nosnou.

Pořadatelé zveřejnili následující závěry. 
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Závěry z konference  „Tělovýchova a sport v KHK“ 24.11.2010
Ve středu 24. listopadu 2010 se v jednacím sále Královéhradeckého krajského úřadu konala histo-
ricky první konference Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji. Cílem bylo setkání zástupců 
neziskových organizací působících ve sportu se zástupci Královéhradeckého kraje, měst a obcí. 
a) Finanční podpora

Město
- Cíleně podporovat činnost neziskových organizací (TJ/SK) zabývajících se organizováním 
 celoročních sportovních aktivit občanů
- Přebírat péči o sportovní zařízení v majetku tělovýchovy případně přebírat sportoviště 
 do majetku obcí a měst

Kraj
- Podle příkladu Jihočeského kraje podpořit formou grantu činnost TJ/SK. Cílem by bylo 
 poskytnutí příspěvku regionálním sdružením ČSTV a krajským sportovním svazů sdruženým
  ve Všesportovním kolegiu KHK a krajském združení ČSTV
- Řešit možnost finanční podpory z KHK pro udržení chodu pracoviště KH KS ČSTV na nájem,
  telefony, poštovné a nejnutnější materiál. Jde o pracoviště 37 sportovních svazů, Všesportovní 
 kolegium a ASPV
- Obdobné řešení u regionálních sdružení v KHK
- Školení nových cvičitelů a trenérů mládeže hradit z prostředků kraje (v našem  kraji byl vypsán grant).
- Pro mimořádný zájem pořádat konferenci ke sportu nejméně 1x za 2 roky

Stát
- Bezodkladně přijmout Koncepci státní podpory sportu ČR
- Aktivně se zasazovat o zastavení neustálého krácení prostředků na tělovýchovu a sport.
- Prosazovat, aby pracovníci v tělovýchově (cvičitelé a trenéři) pracující s mládeží byli 
 odměňováni na úrovní pedagogických pracovníků
b) Propagace sportu
- Vyvolat společné jednání s Deníky k informovanosti o výkonnostním sportu v kraji u méně
  populárních sportů
- V propagaci využívat také tiskový materiál KHK „U nás v kraji“, řešit vydání publikace Sport 
 v Královéhradeckém kraji
- Ve spolupráci s KHK, Deníky, ČSTV a VŠK KHK každoročně pořádat anketu Nejúspěšnější 
 sportovec roku
c) Společenská podpora
- Zasazovat se za popularizaci a odměňování dobrovolných trenérů a cvičitelů ve sportu.
- Zvážit ustavení hnutí na místo politické strany pro účast ve volbách - obhajoba zájmu 
 tělovýchovy a sportu
d) Legislativní podpora
- Dopracovat Zákon o sportu
- Usilovat o zavedení 3 hodin tělesné výchovy na školách v souvislosti s katastrofálním zdra-
votním stavem mládeže. Případně řešit s odborem školství KHK a MÚ možnost úpravy školního 
vzdělávacího programu ve prospěch třetí hodiny TV na jednotlivých školách.
Ve styku s poslanci a senátory usilovat  o upravení výnosové daňové politiky ve prospěch nižších 
složek samosprávy (obce, města, kraj) na podporu sportu.

 Zpracovali: Mgr. Jiří Pekař – předseda VŠK KHK a KH KS ČSTV
  Hana Kopecká – za komoru regionů KH KS ČSTV
  Tomáš Hrbek – za komoru svazů KH KS ČSTV
  Hradec Králové dne 10.1.2011



www.cstv.cz5

Celostátní porada zástupců RS ČSTV

Na úterý 11. ledna byla svolána mimořádná po-
rada zástupců regionálních sdružení ČSTV k otáz-
kám aktuálním nejen ve sportovním prostředí. V 
Aule ČSTV na Strahově byly v rámci téměř pětiho-
dinového jednání předneseny a prodiskutovány 
následující informace.
Financování a ekonomická racionalizace čin-
nosti ČSTV

V souvislosti s v médiích neustále diskutova-
nou otázkou špatného hospodaření ČSTV byl v 
rámci porady zhodnocen vývoj ve všech oblas-
tech finančních zdrojů od volby nového VV ČSTV a
kroky, které v této oblasti VV ČSTV a jeho členové 
uskutečnili.

Na VH ČSTV v dubnu 2010 bylo konstatováno, 
že ze zisku společnosti SAZKA, a.s. bylo v minulém 
období vypláceno akcionářům více, než odpo-
vídalo ekonomickému zdraví společnosti a také, 
že do budoucna se budou stanovovat odvody na 
základě reálných možností společnosti a dojde k 
nahrazení těchto finančních prostředků z jiných
zdrojů (viz prohlášení současných členů vlády 
před volbami). 

Po jmenování vlády se uskutečnila řada jednání 
mezi ČSTV a MŠMT, jejichž výsledkem bylo mimo 
jiné zmírnění škrtů v roce 2010 (škrty proběhly 
jen v nezahájených investicích) a zachování výše 
státní podpory sportu z MŠMT pro rok 2011 na 
úrovni  roku 2010. Podařilo se také dvakrát navýšit 
objem státního příspěvku na údržbu a provoz tě-
locvičných zařízení pro rok 2010. Byl připomenut 
hlavní motiv zavedení příspěvku z MF ČR, kterým 
byly v roce 2008 odvody DPH společnosti SAZKA, 
a.s, což byla významná negativní změna legisla-
tivního prostředí oproti době, kdy byla schvalo-
vána stavba Arény. V říjnu 2010 pronikala na ve-
řejnost neoficiální informace o změně způsobu
dělení příspěvku MF ČR na veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti sportu. Jak již dnes víme, došlo 
ke změně politiky v rozdělování tohoto příspěv-
ku jehož zachování v rozpočtu na rok 2011 je do 
značné míry zásluha ČSTV. Informace byla  oficiel-
ně potvrzena dne 20.1.2011. ČSTV jako jediný ze 
střešních organizací sportu v ČR nemůže rozdělit 
tyto prostředky podle potřeb svých sdružených 
členů. Zatím nebyly ČSTV poskytnuty přesné in-
formace o metodice dělení, ani nebyly zveřejně-
ny metodické pokyny využití tohoto příspěvku. 
Argumenty proti nevhodnosti této náhlé změny 
(i mediálně prezentované) nebyly koaličními poli-
tiky vyslyšeny. Poděkování patří všem, kteří se celý 
podzim vyjednáváním s politickými představiteli 

státu, aktivně podíleli na snaze zachovat původní 
určení příspěvku. V této souvislosti se v médiích 
objevila řada neuctivých vyjádření o sportovních 
funkcionářích, kteří si něco takového za svou práci 
odvedenou ve prospěch sportu rozhodně neza-
slouží. Výsledkem snah členů VV ČSTV reagovat 
na tuto nečekanou změnu je také plán představe-
ný v průběhu porady, jehož obsahem je předjed-
nání sponzorské spolupráce s agenturou, ze které 
by mohly být získány prostředky ke krytí  servisu 
sdruženým TJ/SK v roce 2011.

Druhou částí postupu při zajištění prostřed-
ků potřebných pro servis sdruženým subjektům 
je finanční spoluúčast sportovních svazů, jejichž
okresní svazy působí v regionu (zejména ČMFS). 
Nejprve je potřeba ve spolupráci s okresními spor-
tovními svazy vyčíslit reálné náklady služeb, které 
využívají v rámci svého působení v RS ČSTV. Výše 
finanční spoluúčasti bude určena při bilaterálních
jednání mezi RS ČSTV a okresními sportovními 
svazy.

Od zvolení nového VV ČSTV došlo také k pečli-
vému vyhodnocení činnosti všech hospodářských 
středisek ČSTV a ke změně provozu nebo uzavře-
ní těch, které byly ztrátové (bistro, jídelna – pro-
najaty, Brandýs – zájemci o provoz, a řada dalších 
opatření). Ředitelům zbývajících středisek byly 
stanoveny konkrétní ekonomické cíle, se kterými 
budou konfrontováni.
Situace SAZKA, a.s.

Byl zmíněn podkladový materiál, který byl v 
elektronické podobě rozeslán členům VV ČSTV,  
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členům představenstva a zástupcům akcionářů 
SAZKA, a.s., který je v současné době k dispozi-
ci také všem zástupcům regionálních sdružení 
ČSTV. Podklad je rekapitulací vývoje situace od 
výstavby Arény včetně detailních ekonomických 
výkazů a obsahuje shrnutí a hodnocení nabídek 
zájemců o SAZKA, a.s., společnosti Penta (původ-
ně obchodního partnera, dnes vlastníka konku-
renční společnosti Fortuna), společnosti SYNOT 
holding a společnosti E-Invest. Naleznete jej na 
http://www.cstv.cz/tpzpravodaj/tp2011-special-
sazka.pdf

Aktuálně došlo k vyhrocení situace odstoupe-
ním nejprve banky Raiffeisen od jednání o vytvo-

ření bankovního klubu. Tento záměr byl s banka-
mi připravován více než rok a vedl by ke stabilizaci 
financování společnosti. SAZKA, a.s. podnikla v
této věci patřičné právní kroky a její vedení začalo 
okamžitě hledat nové řešení.

Během celého jednání probíhala diskuse k jed-
notlivým bodům programu, ve kterém zástupci RS 
vyhodnotili nesystémový přístup ministerstev při 
dělení příspěvku MF ČR jako nešťastný. Dále vyja-
dřovali obavy o existenci organizovaného sportu 
nebude-li navýšeno jeho financování v roce 2012.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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VYHLÁŠKA 

ze dne 10. prosince 2010

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

Ministerstvo financí stanoví podle  § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce :

§ 1

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2011 jsou stanoveny k této vyhlášce.

§ 2

 Vyhláška č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010, 
se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Pavel Kořan v.r.
předseda ČSTV
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2010,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)  jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b)  osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 
odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)  63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 
odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)  63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 
a)  1,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b)  31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c)  33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d)  30,80 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní 
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se 
zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Pavel Kořan v.r.
 předseda ČSTV

Úplné znění všech pokynů předsedy ČSTV a směrnic ČSTV naleznete na adrese: 
http://www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm
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K AM NA INTERNETU 

V posledním vydání Zpravodaje TP jsme Vás informovali o Síťovací 
konferenci k Evropskému roku dobrovolnictví 2011. Na přelomu roku 
jsme obdrželi zprávu o tom, že již zhruba deset let fungující web www.
dobrovolnik.cz byl vybrán za oficiální stránku pro internetovou prezenta-
ci ERD 2011 a k této příležitosti dostal také novou podobu.

Na internetové stránce by měly být v průběhu roku zveřejňovány in-
formace průběhu ERD 2011 a všech souvisejících akcích. Návštěvník se 
může dozvědět o jednotlivých vymezených oblastech dobrovolnictví, ale také o jeho obecných 
znacích a zásadách práce s dobrovolníky. K dispozici je také poradna a kalendář akcí.

Vzhledem k předchozímu zaměření webu nebyl zatím pro sportovní prostředí příliš zajímavý, 
avšak poté, kdy byl sport označen za významnou oblast působnosti dobrovolníků, také v České 
republice, a to právě v souvislosti s ERD 2011, má dobrovolnictví ve sportu na tomto webu vlastní 
sekci: http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-ve-sportu/

Pracovní skupina, která byla za oblast sportu pro ERD 2011 ustavena, bude v průběhu roku 
zveřejňovat v této sekci výsledky své práce. I my vás budeme informovat o dění okolo ERD 2011.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ

Úrazové pojištění pro rok 2011 

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťov-
nou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu 
smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato 
pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uza-
vřena na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 
2006 a platí i pro první čtvrtletí roku 2011  
(do 31.3.2011), její další pokračování bude 
záviset na rozpočtu ČSTV pro rok 2011, kte-
rý schvaluje Valná hromada ČSTV. O dalším 
vývoji v oblasti úrazového pojištění Vás bu-
deme informovat.

Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, 
tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdru-
žených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, 
svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v 
ČSTV. Text smlouvy i tento text s aktivními odka-
zy naleznete na www.cstv.cz v sekci Dokumenty, 
informace – různé.

Pojistné události se i nadále hlásí k likvidační-
mu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Ozná-
mení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z 

poboček pojišťovny na území ČR nebo z interne-
tu na adrese:
http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf

Způsob vyplnění „Oznámení úrazu“ zůstává 
stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjá-
dření právnické osoby, která sjednala pojištění 
ve prospěch fyzické osoby“ vyplní TJ/SK, která je 
pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, 
soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci 
svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a 
podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, 
že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojiště-
ný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se 
pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evi-
denční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. 
Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. 
Každá členská TJ/SK má evidenční číslo uvedené 
v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí 
vaše příslušné regionální sdružení ČSTV. 

Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá 
poštou na adresu: 
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 Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
S odesláním vám také poradí kterákoliv po-

bočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR. 
K případným informacím lze využít bezplatnou 
telefonní linku Kooperativy 800105105, a také in-
ternetové stránky pojišťovny na adresách: www.
koop.cz nebo www.kooperativa.cz. Všeobecné 

pojistné podmínky jsou k dispozici na výše uve-
dené adrese internetových stránek ČSTV. 

V lednu 2011 byl vyhodnocen průběh likvi-
dací a analyzován počet pojistných událostí  
a způsob jejich zpětné kontroly. Je zřetelné, 
že úrazů ve sportu je mnoho a pojištění plní 
ve sportovním prostředí důležitou funkci. Ja-
kékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvi-
dací pojistných událostí oznamte na adresu 
zednikova@cstv.cz.

Redakce TP Zpravodaje 

Pojištění odpovědnosti trenérů

Český svaz tělesné výchovy uzavřel s účinností od 3.1.2011 se společností Kooperativa po¬jišťovna, 
a.s., VIG smlouvu o pojištění odpovědnosti trenérů ČSTV. Dohoda s pojišťovnou, která je výsledkem 
práce nového VV ČSTV vytváří ochranu dobrovolníků působících ve sportu a je tak dalším krokem k 
větší podpoře sdružených subjektů při naplňování jejich poslání. Při každodenní sportovní činnosti 
může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést 
odpovědnost trenér (cvičitel). Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport 
svou povahou přináší.

Podle této pojistné smlouvy s číslem 7720545599 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vy-
konávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČSTV, tj. tělo-
výchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: 
pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnos-
tenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výko-
nu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor, na území České republiky. Pojištěnou činností není 
činnost trenéra (cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuálním sportovcem nebo 
vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povi-
nen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření, včetně používání ochranných 
pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti nebo 
řízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je pojistitel oprávněn pojistné plnění 
přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, odmítnout. Samozřejmě se pojištění nevztahuje na 
škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem, který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení 
náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu 
zjevně nedostatečného počtu osob vykonávajících dohled).

Pojištění kryje škodu z jedné události do 2 mil. Kč, ze všech událostí za rok pak do 10 mil. Kč.  Spo-
luúčast u každé škody činí 5.000,- Kč.

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti a majetku, 
Zvláštními pojistnými podmínkami, Dodatkovými pojistnými podmínkami a Doložkou o elektronic-
kých rizicích. Plné znění těchto dodatků naleznete v sekci DOKUMENTY – RŮZNÉ na webu www.
cstv.cz. Výklad smlouvy a způsob jejího případného využití zajistí pojišťovací makléř na adrese pavel.
kvasnicka@securra.cz.

Doporučujeme, vzhledem ke specifickému charakteru škod krytých touto pojistnou smlouvou,
kdy lze předpokládat, že v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud, vy-
užít možnosti nahlášení škodné události prostřednictvím uvedeného pojišťovacího makléře. 
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 K hlášení události je určen tiskopis „Oznámení škodné události“. Tiskopis lze získat na kterékoliv po-
bočce Kooperativy nebo z internetu na adrese: http://www.koop.cz/data/files/file_59_GENERAL.pdf.

Vyplněné oznámení škodné události se bude zasílat na adresu pavel.kvasnicka@securra.cz, popř. 
na: SECURRA, s.r.o., Mokrá 9, 149 00 Praha 4

Věříme, že toto pojištění bude využíváno co nejméně. Všem trenérům děkujeme za jejich oběta-
vou práci.

Redakce TP Zpravodaje

EYOWF 2011 je za dveřmi, vše připraveno
Téměř tříletý přípravný proces je téměř u konce, jen pár dní zbývá do za-

hájení 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 
2011 v Libereckém kraji. Ve třech pořadatelských městech regionu - Liber-
ci, Jablonci nad Nisou a Kořenově-Rejdicích - je připraveno sedm špičko-
vých sportovních areálů pro 1 548 účastníků ze 44 zemí Evropy.

„Už zbývá pouze jediné - celou akci uspořádat. Podle dosavadních ohlasů ze zahraničí jsme nasta-
vili laťku vysoko. Společně s celým organizačním výborem proto pevně věřím, že úspěšně zvládneme 
i ten poslední krok,“ říká Roman Kumpošt, prezident organizačního výboru EYOWF 2011.

Více než patnáct stovek účastníků bude bojovat o cenné kovy v osmi sportovních sportech. Alp-
ské disciplíny se uskuteční ve sportovních areálu Ještěd v Liberci, běh na lyžích ve sportovním areálu 
Vesec taktéž v Liberci, biatlonové soutěže se budou konat v areálu Břízky v Jablonci nad Nisou, kra-
sobruslařům bude k dispozici liberecká Svijanská aréna, hokejisté se předvedou o pár metrů dál na 
ledové ploše v multifunkční Tipsport areně. Pro skoky na lyžích je připraven skokanský areál Ještěd v 
Liberci, sdruženáři si rozdělí své disciplíny do areálů Vesec a Ještěd, a snowboardové závody se usku-
teční v Kořenově-Rejdicích.

Novinky z EYOWF 2011

Olympijský oheň přiletí z Řecka
Slavnostní zahájení evropské olympiády mládeže, jedné z největších sportovních akcí v historii 

České republiky, je naplánováno na 13. února 2011 od 19:30 v liberecké Tipsport areně. Ceremoniál 
se bude odvíjet ve třech tematických rovinách: srdce (jako „Česká republika, srdce Evropy“, symbol 
lásky, nejdůležitější lidský orgán) – co Češi dali světu – budoucnost. Součástí večera budou i zajímavá 
kulturní vystoupení včetně hudebního koncertu české kapely zpívající anglicky Eddie Stoilow, z jejíž 
dílny pochází oficiální song pro festival 2011 s názvem Hey you. Chytlavá melodie této skladby svým
textem o vítězství, využívání šancí a bytí sám sebou skvěle koresponduje s myšlenkou vrcholné mlá-
dežnické soutěže. 
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 Oheň, který vzplane při úvodním ceremoniálu bude pocházet z památných míst, která psala his-
torii světového sportu. Na stadionu Panathinaiko, vybudovaném roku 566 před naším letopočtem 
a známém jako dějiště prvních novodobých olympijských her 1896, slavnostně zažehnou zástupci 
Řeckého olympijského výboru plamen, který uloží do tří speciálních schránek. Ty dopraví letecky do 
České republiky delegace složená z členů ČOV, Libereckého kraje a organizátorů festivalu.

Doprovodný program před i během EYOWF 2011
Nedílnou součástí přípravného procesu EYOWF 2011 je i 

doprovodný program pro školy vyCOOL se!. Ten vznikl jako ná-
stroj, který má děti přivést k pohybu a představit jim sportovní 
aktivity v různých podobách. „Chtěli jsme vytáhnout mladé od 
počítačů a televizí a nabídnout jim pestrý program plný spor-
tovních, ale i vzdělávacích, kulturních či uměleckých aktivit. Do-
sud se do programu vyCOOL se! zapojilo 6 000 žáků základních 
škol a studentů středních škol napříč celou Českou republikou,“ 
hodnotí rok a půl dlouhý doprovodný program Kateřina Nyčo-
vá, výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011. 

Jedna z posledních částí programu vyCOOL se! nese název 
COOL dny a nabízí pro veřejnost chvíle plné zábavy, soutěží 
a hudby. Ve dnech od 4. do 19. února bude na náměstí Dr. E. 
Beneše v Liberci připravena ledová plocha, a to denně od 10 
do 20 hodin. Na každý den je pak připraven i další doprovodný 
program jako jsou elektrické čtyřkolky, snowboardová exhibice 
FUNSTORM SHOP JIB JAM nebo spousta hudebních čísel v čele s Ewou Farnou a Xindl X. 

Kompletní program COOL dnů naleznete na www.vycoolse.cz.
Na zábavu nezapomněli organizátoři ani u samotných účastníků EYOWF 2011. V olympijské vesnici 

v prostorách kolejí Harcov v Liberci, kde budou sportovní výpravy ubytovány, je připravena speciální 
Fun zóna, která nabízí různé možnosti relaxace i aktivního odpočinku. Připraveny jsou například herní 
konzole, simulátory závodů Formule 1, lezecká stěna, tělocvičny, ale odpočinková zóna či PC koutek.

Evropa v srdci Evropy
Na podporu 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011 vyhlásil rovněž 

Liberecký kraj ve spolupráci s organizačním výborem akce vědomostní a výtvarnou soutěž pro stu-
denty středních škol Libereckého kraje nazvanou Evropa v srdci Evropy. V duchu motta této soutěže 
„Poznej země, které budeme hostit“ studenti ze jednadvaceti středních škol regionu během loňského 
podzimu zpracovali a poté rovněž graficky ztvárnili projekty charakterizující všech 49 členských zemí
Asociace evropských olympijských výborů. Cílem této aktivity bylo nejen podpořit samotné konání 
festivalu a jeho atmosféru, ale také posílit myšlenku evropanství, vzájemného poznání, přátelství a 
spolupráce mladých lidí našeho kontinentu.

Úkolem studentů bylo zpracovat písemnou formou vědomostní projekt o každém z účastnických 
států. Hledali přitom především odpovědi na otázky, co je pro konkrétní zemi charakteristické, co v 
minulosti přinesla světu nebo jaké jsou její největší sportovní úspěchy. Své závěry současně výtvarně 
zapracovali do velké do mapy příslušné země i symbolického srdce. Nejúspěšnější grafické podoby
těchto map a srdcí poté pořadatelé evropské olympiády mládeže přenesli prostřednictvím speciál-
ních fólií na krychle vyrobené z mléčného plexiskla o rozměrech hran jeden metr. Tyto krychle jsou 
od ledna nainstalovány do různých obchodních center v Liberci, a budou i součástí zahajovacího 
ceremoniálu EYOWF 2011 v Tipsport areně.

Více o EYOWF 2011 na stránkách www.eyowf2011.cz a www.fundi.cz. 
Eva Hromádková

Manažerka komunikace EYOWF 2011
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Blahopřejeme
SPORTOVEC ROKU 2010
Do značné míry rekapitulací sportovního roku je již tradiční novinářská anketa Sportovec roku. Jaké 
bylo podle ní pořadí sportovců v roce 2010 v jednotlivých kategoriích?
Jednotlivci
1. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 2157 bodů, 2. Lukáš Bauer (běh na lyžích) 1740, 3. Ondřej Synek 
(veslování) 1620, 4. Tomáš Berdych (tenis) 1343, 5. Zdeněk Štybar (cyklokros) 1249, 6. Filip Jícha (háze-
ná) 1197, 7. Šárka Záhrobská (sjezdové lyžování) 1161, 8. Hana Horáková (basketbal) 1098, 9. Jaromír 
Jágr (hokej) 963, 10. Barbora Špotáková (atletika) 869
Týmy
1. hokejisté ČR 574, 2. basketbalistky ČR 552, 3. štafeta běžců na lyžích (Martin Jakš, Lukáš Bauer, 
Martin Koukal, Jiří Magál) 342
V anketě hlasovalo 251 sportovních žurnalistů

Lednové úspěchy
Atletika
Štafeta českých čtvrtkařek ve složení Denisa Ro-
solová, Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová a 
Zuzana Hejnová se může dodatečně radovat z 
bronzových medailí z letošního halového mistrov-
ství světa v Dauhá. Mezinárodní atletická federace 
IAAF totiž oficiálně diskvalifikovala původně třetí
štafetu Jamajky za doping Bobby-Gaye Wilkins.

Biatlon
Družstvo českých biatlonistů ve složení Zdeněk 
Vítek, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec a Michal 
Šlesingr skončilo v závodě světového poháru v německém Oberhofu na druhé příčce. Ve sprintu ob-
sadil po bezchybné střelbě Michal Šlesingr třetí místo.

Cyklistika
Na světovém poháru dráhařů v kolumbijském Cali vybojovali naši reprezentanti dvě třetí místa.  
V olympijské disciplíně Keirin Denis Špička a v neolympijském Scratchi Martin Bláha.
Cyklokrosařka Kateřina Nash obsadila také při svém třetím startu ve SP třetí místo. Na zasněžené trati 
v belgickém Kalmthoutu byl nejlepší z českých mužů, při neúčasti Zdeňka Štybara, na osmém místě 
se umístivší Radomír Šimůnek mladší.

Házená
Filip Jícha se v roce 2010 stal se svým týmem mistrem Německa, vybojoval titul v Lize mistrů, stal se 
zároveň nejlepším střelcem této soutěže a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ME i Bundesligy. Tím 
vším se zasloužil o to, že ho odborníci, novináři a fanoušci zvolili v anketě Mezinárodní házenkářské 
federace (IHF) nejlepším házenkářem světa. 

Lyžování
Skikrosařka Nikol Kučerová nečekaně vybojovala třetí místo v úvodním závodě Světového poháru  
v italském Innichenu.
Ondřej Bank opět vylepšil své nejlepší umístění ve SP v sólové disciplíně. V italské Alta Badii dosáhl  
v obřím slalomu na páté místo.
Stanislav Řezáč, dálkový běžec na lyžích, vybojoval potřetí v řadě na Jizerské 50, patřící do prestižního 
FIS Marathon Cupu, třetí místo.

S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 
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Běžec na lyžích Lukáš Bauer obsadil na Tour de Ski (etapovém závodě lyžařů klasiků) celkové třetí 
místo, když v závěrečné etapě do Alpe Cermis (Itálie) byl nejrychlejší ze všech. Na celkové osmé místo 
dosáhl po několika dílčích umístěních na stupních vítězů Martin Jakš.
Roman Koudelka si v Harrachově doletěl pro první umístění na stupních vítězů v závodech SP, když  
v závodě skončil třetí.

Plavání
Tři finálové starty si připsala plavecká reprezentace na MS v krátkém bazénu v Dubaji. Šestá skončila
Simona Baumrtová na 200 metrů znak. O dvě sedmá místa se postaraly Barbora Závadová v polo-
hovce na 400 metrů a mužská kraulová štafeta ve složení Květoslav Svoboda, Michal Rubáček, Martin 
Verner a Jan Šefl.

Rychlobruslení
Martina Sáblíková potvrdila po zdravotních problémech z počátku sezóny svou jedinečnost, když v 
italském Collalbu podruhé obhájila titul mistryně Evropy ve víceboji. Zvítězila v závodech na tři a pět 
kilometrů a druhá skončila na 1 500 metrů. Na nejkratší trati 500 metrů zvítězila Karolína Erbanová, 
která v celkovém pořadí obsadila desátou pozici.

Tenis
Petra Kvitová získala v australském Brisbane svůj druhý WTA titul v kariéře. Ve finále turnaje porazila
ve dvou setech Němku Andreu Petkovic.

Juniorskými halovými mistry Evropy v po-
zemním hokeji jsou Švýcaři, Češi se udrželi  
v elitní skupině

Český tým, který si účast mezi elitou zajistil 
loňským finálovým vítězstvím nad Skotskem na
mistrovství Evropy divize B v Budapešti, patří v 
historii juniorských turnajů k úspěšným celkům 
- v roce 2002 slavil zisk zlaté medaile, v letech 
1996, 2000 a 2004 získal stříbro a v roce 1998 vy-
bojoval bronz.

Na právě proběhlém juniorském halovém mi-
strovství Evropy, které se konalo v Praze, si Český 
národní tým do 21 let splnil základní cíl, tj. udr-
žet se v A divizi ME. Češi ve svém posledním vy-
stoupení porazili Bělorusko 7:1 a zajistily si opětovný start  na halovém mistrovství Evropy v roce 
2012.

„Záchrana byla naším základním cílem, chtěli jsme sice víc, ale musíme být spokojeni. Roz-
hodující byl pravděpodobně zápas se Švýcarskem, kdy jsme v úvodu neproměnili trestný roh, o 
chvíli později skórovali Švýcaři a pak si vedení velmi dobře hlídali. To nás stálo účast v semifinále,“
litoval český kouč Michal Toms.

V zápase o třetí místo si bronz zajistili Poláci. Titul mistra Evropy putuje do Švýcarska (Švýcarsko 
– Rakousko 4:1). Do finále vstoupili lépe Švýcaři, do vedení se dostali již ve druhé minutě. Rakuša-
né dokázali v patnácté minutě srovnat. Ve druhém poločase se Švýcarům perfektně dařila zónová 
obrana, soupeře k ničemu nepustili. K dobré obranné hře přidal nejlepší střelec turnaje Andrin 
Rickli čistý hattrick a Švýcarsko mohlo začít slavit zisk titulu halového juniorského mistra Evropy.

Petr Jurek
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„Sportovec nikdy nespí a multisportovec obzvlášť“

Český svaz triatlonu si Vám touto cestou dovoluje nabídnout 
dvojici otevřených pohárových akcí, které se uskuteční v Zim-
ním triatlonu (od ledna až do února 2011) a únor-duben 2011 
v Aquatlonu. 

Atraktivní lokality jako Praha, Liberec, Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Olomouc, Žďár nad 
Sázavou, Hlinsko a Vimperk a nabídka „jiných“ účastnických kategorií (firmy, média, rodiny), nejen ty
věkové, jsou připravené s cílem neminout Vaši chuť si zkusit svoje možnosti a pootevřít vrátka multi-
sportovnímu výkonu. Vše zařazeno pod naším heslem „3x více sportu“. 

Zimní triatlon – je dychtivým adeptem pro zařazení mezi olympijské sporty. Zde v jednom závo-
dě postupně okusíte kombinaci běh (5-6 km)-kolo (MTB 9-15 km) –běžky (7-8 km).

Aquatlon – je zase kombinací plavání a běhu. Čekají tak na Vás závodní distance 400 m plavání a 
5 km běhu s odděleným absolvováním. V posledním závodě v Jablonci nad Nisou se plave 1500 m a 
běží 10 km. 

A co víc: V průběhu celého poháru v Zimním triatlonu budou rozděleny finanční ceny v mini-
mální výši 200 000,- Kč a v Aquatlonu 250 000,-Kč.

Zimní triatlon
16.1.2011 Hlinsko 5-9-7
29.1.2011 Jablonec nad Nisou 5-13-7
12.2.2011 Žďár nad Sázavou 5-15-8
20.2.2011 Vimperk 6-9-7

Aquatlon
5.2.2011 Praha  0,4-5
26.2.2011 České Budějovice 0,4-5
13.3.2011 Liberec 0,4-5
2.4.2011 Olomouc 0,4-5
23.4.2011 Jablonec nad Nisou 1,5-10

Více info na: www.czechTRIseries.cz
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Kalendář sportovních akcí – únor 2011

 27.1. - 6.2.2011 Zimní univerziáda Erzurum/TUR 

 4. - 5.2.2011  SP alpské lyžování Arber-Zwiesel/GER

 4. - 6.2.2011  SP skoky na lyžích  Oberstdorf /GER

 4. - 6.2.2011  SP klasické lyžování Rybinsk/RUS

 5. - 6.2.2011 Skiboby - ČP + M-ČR II.část Deštné v O.h.

 5. - 6.2.2011 MČR-badminton Přerov Přerov

 5. - 6.2.2011  SP alp. Lyžování Hinterstoder/AUT

 8. -13.2.2011 Halové MS v pozemnim hokeji Polsko

 8. -20.2.2011  MS v alpském lyžování  Garmisch-Partenkirchen/GER

  13.2.2011 Atletika-Mistrovství ČR J+D+Ž v chůzi Praha-Stromovka

 10. -13.2.2011 MS FISTC Sprint-psí spřežení Donovaly/SK 

 11. -13.2.2011 Atletika-MČR ve vícebojích Praha-Stromovka

 11. -13.2.2011 MS-skiboby Nauders/AUT

 12. -13.2.2011 MČRJ v curlingu 2011 Praha

 12. -13.2.2011 MS rychlobruslení  Calgary/CAN

 12. -19.2.2011 10. EYOWF Liberec

 14. -27.2.2011 MS – boby  Königssee/GER

 15. -20.2.2011 MS krasobruslení  Taipei City/CHN

 18. -20.2.2011 ME - tradiční sáně Dolenja Vas/SLO

 18.- 20.2.2011 SP - dráhová cyklistika Manchester/GBR 

 19. -20.2.2011 MČR mužů a žen v atletice Praha-Stromovka

 19. -20.2.2011 SP klasické lyžování Drammen/NOR

 21.2. -3.3.2011 MS vozíčkářů v curlingu 2011 Praha

 22. -23.2.2011  MS judo-kata Praha

 22. -6.3.2011  MS v klasickém lyžování Oslo/ NOR

 23. -28.2.2011 GP-moderní gymnastika Moskva/RUS

 25. -27.2.2011 MSJ rychlobruslení  Seinäjoki/FIN

 25. -27.2.2011 MSJ rychlobruslení - short track Courmayeur/ITA

   26.2.2011 SP lyžování -jízda v mogulech  Marianské Lázně

 26. -27.2.2011 MČR juniorů,dorostenců v atletice Praha-Stromovka

 26. -27.2.2011  SP v judu-ženy Praha

 26. -27.2.2011  SP alpské lyžování  Blansko/BUL

 27.2. -1.3.2011 Tenis - HMČR dorostenek Most

 28.2. -6.3.2011 MSJ krasobruslení  Gangneung City/KOR


