ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 15. 2. 2013 v Praze
Přítomni:
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Český atletický svaz, o.s.; Český badmintonový
svaz; Fotbalová asociace České republiky; Česká golfová federace; Česká gymnastická federace; Český
svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Česká asociace
cheerleaders; Český svaz jógy;
Česká unie kolečkových bruslí; Český krasobruslařský svaz; Svaz
kulturistiky a fitness ČR; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český
svaz ledního hokeje; Český lukostřelecký svaz; Český minigolfový svaz; Český svaz moderní gymnastiky;
Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Svaz národní házené; Český svaz orientačních sportů; Česká
asociace pétanque klubů; Asociace rádiového orientačního běhu ČR ; Česká rugbyová unie; Český svaz
silového trojboje, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.; Česká triatlonová asociace;
Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský svaz;
Omluveni:
zástupci sportovních svazů: Česká baseballová asociace; Česká boxerská asociace; Česká asociace extrémních
sportů; Český svaz jachtingu; Český svaz juda, o.s.; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Český nohejbalový
svaz, o.s.; Český svaz plaveckých sportů; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz
skibobistů; Česká softballová asociace; Česká asociace squashe, o.s.; Český svaz Taekwon-Do ITF;
Český svaz vodního lyžování; Český volejbalový svaz; Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených
sportovců ČR ;
Nepřítomni:
zástupci sdružených svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká basketbalová federace, o.s.;
Českomoravský billiardový svaz; Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění; Český
svaz curlingu; Český svaz cyklistiky; Česká florbalová unie, o.s.; Česká jezdecká federace; Český svaz
kanoistů; Český korfbalový svaz; Český svaz kuší; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz
metané; Český svaz pozemního hokeje; Česká asociace sportu psích spřežení; Český svaz rekreačního
sportu; Český svaz rychlobruslení; Český šermířský svaz; Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz
vodního motorismu; Český svaz vodního póla; Český svaz vzpírání;
(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV)

Porada byla zahájena v 9:00 za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV, Mgr. Jana Boháče, generálního
ředitele ekonomických agend ČSTV, Ing. Pavla Bendy, a pracovníka managementu sportu ČSTV, Mgr.
Davida Opatrného.
Účastníci byli seznámeni s programem jednání.
Program:
1. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 12. 2. 2013
2. Různé
3. Představení projektu - Žijeme sportem

1) Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 12. 2. 2013
Informace podal generální sekretář ČSTV J.Boháč
√

Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí
Předseda Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a předseda ČOV J. Kejval
informoval výkonný výbor o připravované struktuře ČOV a jeho nových stanovách. V diskusi ujistil
členy VV ČSTV, že změny v ČOV jsou připravovány v takové podobě, že novela stanov ČSTV,
připravená komisí již pro minulou VH ČSTV, může být předložena 28. VH ČSTV v nezměněné
podobě ke schválení. Návrh novely stanov ČSTV byl následné výkonným výborem schválen k
předložení delegátům 28. VH ČSTV, která se bude konat 27. 4. 2013 v Nymburce. Změny stanov
ČSTV vyjadřují především to, že se ČSTV přihlašuje k ideji olympismu a zásadám olympijské charty a
při stoprocentním zachování vlastní autonomie respektuje ČOV jako nejvyšší sportovní autoritu v
zemi. Novela také umožní lépe ve stanovách zakotvit Servisní centra sportu v regionech. Předmětem
novely stanov bude i návrh na změnu názvu ČSTV.

√

Financování sportu ze státního rozpočtu 2013
Dle očekávání bylo ČSTV doručeno rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace ČSTV z Programu V i část
příspěvku na účet ČSTV. Zástupci ČSTV budou dále jednat s MŠMT o výši a určení podpory
z Programu IV na provoz a údržbu, zejména pro areál Strahov a PS Podolí.
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√

Komise pro přípravu změny sídla ČSTV
VV schválil darovací smlouvu mezi ČSTV a Českým atletickým svazem o převodu nafukovací
atletické haly na Strahově. Statutární zástupci podepíší tuto smlouvu po splnění doprovodných
podmínek dle usnesení 27.VH ČSTV. Smlouva od FAČR o prodeji a převodu majetku ČSTV na
Strahově je ve fázi připomínkování.

√

Příprava 28.VH ČSTV
VV ČSTV projednal a schválil návrh jednacího řádu pro nadcházející 28.VH ČSTV, osnovu Zprávy o
činnosti VV ČSTV, a v prvních verzích zprávy o hospodaření a o majetku ČSTV.

√

Komise pro rozvoj SC Nymburk
J.Kejval tlumočil členům VV ČSTV zájem VV ČOV o pronájem Sportovního centra Nymburk od ČSTV.
Proběhla předběžná jednání s jednotlivými národními svazy o rozsahu požadavků na sportoviště a
potřebné vybavení střediska. Konzultace a upřesňování podmínek pro jednotlivé sporty se svazy
budou průběžně pokračovat.

√

Valné hromady horských společností SA Harrachov , a.s. a Ski Pec, a.s.
VV ČSTV vzal na vědomí svolání řádných valných hromad společností na začátek března. Na valných
hromadách společností bude ČSTV zastupovat předseda Miroslav Jansta. Na programu VH SA
Harrachov, a.s. bude vedle schválení účetní uzávěrky i změna stanov. Návrh stanov přinese uvolnění
pravomocí představenstva společnosti při nakládání s vyššími finančními obnosy. Proběhne odvolání
a volba členů do orgánů společnosti, návrh počítá s tím, že nově zvolení členové dozorčí rady
společnosti budou pracovat bez nároku na odměnu. Ve zbývajících dvou společnostech byly již
potřebné změny provedeny, orgány tam pracují s minimálním možným počtem členů, bez nároku na
odměnu za výkon funkce.

Ekonomické informace podal generální ředitel ekonomických agend ČSTV P. Benda
√

Zpráva o hospodaření ČSTV K 31. 12. 2013 a zpráva o majetku ČSTV k 31. 12. 2012
Byla projednána první verze zpráv o hospodaření a o majetku ČSTV k 31.12.2012, které po
dopracování budou předkládány delegátům 28.VH ČSTV.
V oblasti vlastní činnosti (Aparát +Volené orgány) byl rozpočet v roce 2012 čerpán na 97,35% což
znamená úsporu 452 181,08 Kč oproti plánu. Společné výdaje, do kterých v minulosti patřilo
především úrazové pojištění a poplatky za smlouvy se společnostmi OSA a INTRERGRAM, byly
v roce 2012 skoro nulové – Závazky převzal ČOV, který na platbu obdržel dotaci od MŠMT. Celkově
hospodářská činnost vytvořila lehký zisk ve výši 532 tis. Kč, avšak při započtení nákladů způsobených
předchozím ekonomickým vedením organizace (prohrané soudní spory, nevymahatelné pohledávky,
dohody o narovnání), dosáhla tato činnost ztráty ve výši 8.57 mil. Kč.

√

Rozpočet ČSTV pro rok 2013
Byl předložen Návrh rozpočtu na rok 2013, který bude dopracován a po schválení VV ČSTV,
předložen Valné hromadě ČSTV. V hlavní činnosti rozpočet počítá s dotacemi od MŠMT ve výši 35
mil. Kč v programu V na činnost ČSTV, jeho krajských organizaci a okresních sdružení, 9 mil. Kč
v programu IV na provoz sportovních center, 5 mil. Kč z programu V MŠMT na příspěvek sportovním
svazům, které neobdrží dotaci z MŠMT, a s mimořádnými zdroji z prodeje majetku na Strahově cca
68 mil. Kč, které budou deponovány na úhradu dluhu vůči SSS ČR, se kterým probíhá soudní řízení.
Na straně výdajů se počítá s vyrovnáním dluhu za Gladiolus, s dotací pro SCS (kraje a okresy),
s hrazením daně za převod nemovitosti na Strahově, a samozřejmě s pokrytí rozpočtu ČSTV. Celý
rozpočet bude zveřejněn v materiálech pro VH ČSTV.

2) Různé
√

Úrokové sazby na účtech GE Money Bank
V současné době se zástupci banky snaží jednat se svazy o snížení úrokové sazby na běžných
účtech, které využívají národní sportovní svazy. Při aktuálním stavu ekonomiky je současné úročení
3,2% na běžném účtu nestandardně vysoké a banka se snaží těchto účtů zbavit jakýmkoliv
způsobem, a to i za cenu zrušení účtu. Podle našeho zhodnocení situace a zkušeností je realistické
požadovat, při vyjednávání nových podmínek, úročení na hranici 1,2 %.
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√

Western Union Business Solutions
Obrátila se na nás společnost Western Union Business Solutions s nabídkou svazům o
zprostředkování plateb do zahraničí. S připravenou nabídkou pravděpodobně osloví svazy v rámci
programu některé z příštích porad sekretářů národních sportovních svazů. Zkušenosti s jejich
službami má Český svaz lyžařů a Český svaz ledního hokeje. V případě zájmu o jednání předáme
svazům kontakty.

√

Porady předsedů svazů
J.Boháč připomněl, že jako každý rok bude i letos před 28. VH ČSTV svolána Porada předsedů
národních sportovních svazů ČSTV, která se bude konat 17.4. 2013. Požádal sekretáře, aby zajistili
účast zástupců svazu (nejlépe předsedy) na poradě.

√

Změna názvu ČSTV
J.Boháč zdůvodnil návrh na změnu názvu ČSTV s tím, že je vnímána nejednotnost názoru na změnu,
nicméně podpora změny začíná převažovat, zejména ze strany nesportovního prostředí je
přetrvávající název ČSTV při jednáních negativně vnímán. V orientačním vyjádření názoru na změnu,
o které J.Boháč požádal, se proti změně vyjádřili pouze zástupci dvou svazů.
Diskuse:
p. Hobza (Česká asociace amerického fotbalu): Máte již více informací o dotování tzv. „ostatních
sportovních svazů“ v roce 2013.
Odpověděl p.Boháč: V současnosti nemáme oficiální informaci, jakým způsobem MŠMT rozdělí
dotace Programu V „Organizace sportu“. Předpokládáme, že výše dotace dosáhne 1% částky
rozdělované svazům z Programu V a bude distribuována skrze ČSTV.

Příští porada se uskuteční v pátek 15. března 2013 od 9:00 hod v aule budovy ČSTV na Strahově.
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