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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 19. 12. 2012 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Český atletický svaz, o.s.; Český badmintonový svaz; Česká baseballová asociace; 

Česká basketbalová federace, o.s.; Česká gymnastická federace; Český svaz házené; Českomoravský 
svaz hokejbalu; Česká jezdecká federace;  Český svaz juda, o.s.; Český svaz kanoistů; Česká unie 
kolečkových bruslí; Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR; Česká kuželkářská a 
bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.;  Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů České republiky, 
o.s.; Český svaz moderní gymnastiky; Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Český svaz orientačních 
sportů; Český svaz plaveckých sportů; Asociace rádiového orientačního běhu ČR ;  Česká rugbyová unie;   
Český svaz silového trojboje, o.s.; Česká softballová asociace; Česká asociace stolního tenisu; Šachový 
svaz ČR, o.s.; Česká triatlonová asociace; Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský svaz;  
Český svaz vodního lyžování;  Unie zdravotně postižených sportovců ČR.  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Česká boxerská asociace; Česká asociace 

extrémních sportů; Česká florbalová unie, o.s.; Česká golfová federace; Český svaz jachtingu;               
Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Česká asociace squashe, o.s.; Český svaz Taekwon-Do ITF;        
Český volejbalový svaz; Český svaz vzpírání.    

Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů:  Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Českomoravský billiardový svaz; Český 

svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění;  Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky;   
Fotbalová asociace České republiky; Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jógy; Český korfbalový 
svaz;   Český svaz kuší; Česká asociace cheerleaders; Český svaz ledního hokeje;   Český svaz metané; 
Český minigolfový svaz; Svaz národní házené; Český nohejbalový svaz, o.s.;  Česká asociace pétanque 
klubů;  Český svaz pozemního hokeje; Česká asociace sportu psích spřežení;  Český svaz rekreačního 
sportu;  Český svaz rychlobruslení; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz skibobistů;     
Český šermířský svaz;  Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz vodního motorismu;  Český svaz vodního 
póla;   Svaz zápasu ČR. 

(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV) 
 
Porada byla zahájena v 9:00 za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV, Mgr. Jana Boháče a pracovníka 
managementu sportu ČSTV Mgr. Davida Opatrného. 
Účastníci byli seznámeni s programem jednání. 
 
Program : 

1. Aktuální informace 
2. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 18. 12. 2012 
3. Různé 
 

 
1) Aktuální informace  

Informace podal generální sekretář ČSTV pan Boháč 

√ Schvalování státního rozpočtu pro rok 2013 
Poslanci Josef Dobeš a Zbyněk Stanjura předložili Poslanecké sněmovně parlamentu České 
republiky Komplexní pozměňovací návrh k návrhu Zákona o státním rozpočtu na rok 2013, ve kterém 
došlo k navýšení výdajů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Návrh počítá s navýšením o 
částku 800 mil. Kč a to na podporu činnosti v oblasti sportu. Předkladatel současně navrhuje aby,  
částka 300 mil. Kč byla určena na podporu činnosti, rozvoje a obnovy investičního majetku 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Návrh byl schválen 19. 12. 2012.  
Zásluhou jednání statutárních zástupců ČSTV M. Jansty a M. Pelty došlo k dalšímu navýšení 
dotačního Programu č. V. MŠMT – Organizace sportu pro sportovní prostředí. Z tohoto navýšení byly 
částkou 1. mil. Kč podpořeny malé sportovní svazy ČSTV, které nejsou v TOP 80 MŠMT. Část 
získaných prostředků byla použita na provozní náklady sportovních center provozovaných ČSTV.  
Předseda Miroslav Jansta a místopředseda informovali VV ČSTV o projektu Servisních center sportu. 
Úroveň poskytovaných služeb je různá okres od okresu. Realizace pro rok 2013 bude představena 
VV ČSTV 15. 1. 2013 

 
2)  Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 18. 12. 2012 

√ Komise pro přípravu změny sídla ČSTV 
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VV ČSTV měl na programu jednání pouze několik bodů.  
Na podkladu práce Komise VV ČSTV pro přípravu změny sídla ČSTV byl přednesen delegátům  
27. VH ČSTV návrh na Řešení majetkových vztahů v areálu Strahov. Delegáti 27. VH schválili 
přednesený návrh a převod části strahovského areálu do vlastnictví Fotbalové asociace ČR a 
Českého atletického svazu téměř jednomyslně. Samotný převod majetku bude poměrně složitý a 
zdlouhavý. V současnosti se čeká na řádné udělení souhlasu MŠMT s převodem nemovitostí, na něž 
byla v minulosti čerpána dotace.  
Paralelně probíhá jednání s Magistrátem hlavního města Prahy (jako majoritním vlastníkem pozemků 
na Strahově), jehož hlavním cílem je ucelení pozemků na Strahově tak, aby vlastník stavby byl 
současně i vlastníkem pozemku. 

√ Komise pro strategii horských středisek 
Došlo k dlouhodobému pronájmu jak areálu Špindlerův Mlýn tak areálu v Peci pod Sněžkou. 
V současnosti se jedná o dodatku smlouvy, který řeší účetní a daňové otázky spojené s předáním 
podniku.  

√ Komise pro rozvoj SC Nymburk 
Proběhla jednání se zastupiteli města Nymburk, kteří projekt podporují a vychází projektu vstříc. 
V současnosti se hledá možnost jak celý projekt financovat. Bylo zahájeno jednání s ČOV a MŠMT o 
možnosti pronájmu SC Nymburk ČOV, za účelem revitalizace střediska. Obě dvě strany jsou 
myšlence nakloněny. Podmínkou je, nastavení podmínek tak, aby byl majetek ČSTV řádně spravován 
a současně bylo zajištěno financování revitalizace střediska. 

√ Soubor usnesení 27. VH ČSTV  
VV ČSTV vzal na vědomí Soubor usnesení 27. VH ČSTV. 

√ Návrh rozpočtu ČSTV na rok 2013 
Rozpočet byl sestaven tak, aby odpovídal finančním možnostem ČSTV. Na jedné straně jsou příjmy 
plynoucí z vlastní hospodářské činnosti ČSTV, příjmy z ČOV vázané na převod akcií SAZKA a.s., a 
první splátka z prodeje sportovních objektů na Strahově. Většina mimořádných zdrojů bude použita 
na splacení dluhu za společností Gladiolus a na případnou úhradu dluhu ve sporu se SSSČR. 
 

3)  Různé 

√ Příkaz ministra č. 36/2012, kterým se upravují Zásady pro poskytování státních dotací 
Pan Boháč opětovně upozornil, že 9. 10. 2012 byl vydán Příkaz ministra č. 36/2012, kterým se 
upravují Zásady pro poskytování státních dotací. Příkaz ministra pouze akceptuje platnost zákona 
č. 171/2012 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
účinnost byla stanovena od 1. 8. 2012. Platnost zákona se u nestátních neziskových organizací 
(NNO) – občanských sdružení projeví až vystavením „Rozhodnutí“ v roce 2013, kde bude obsažena 
podmínka, že dotaci nelze využívat před datem podepsání „Rozhodnutí“.   

U sportovních svazů TOP 80 bude financování z MŠMT řešeno obdobně jako v minulých letech, a to  
na základě vydání předběžného rozhodnutí (předběžné dotace) s finančním obnosem na základě 
úspěšnosti svazu a výše dotace předchozího roku. ČSTV byl ze strany MŠMT ubezpečen, že 
předběžné rozhodnutí – k Programům č. I, II, III a V sdružené subjekty obdrží do poloviny ledna 2013. 

√ Pojištění majetku svazů 
Byl rozeslán informační dopis k pojištění majetku. Žádáme svazy, aby nahlásily požadované změny 
rozsahu pojištění. Pokud tak neučiní bude svazu obnovena pojistka ve stejném rozsahu jako v roce 
2012. 

√ Uzavření nové smlouvy úrazového pojištění pro členy ČSTV 
Pan Boháč informoval o stávajícím stavu smluv zajišťujících hromadné krytí některých potřeb 
sportovního prostředí. Všechny smlouvy jsou zajištěny prostřednictvím Českého olympijského výboru 
s účinností od 1. ledna 2013: 
 
- Úrazové pojišt ění pro rok 2013 je uzavřeno s novou pojišťovnou, ale ve stejném rozsahu jako 
v roce 2012 a vztahuje se na všechny členy ČSTV. Smlouva je podepsaná mezi ČOV - Pojišťovnou 
VZP a.s. (podepsáno 28.12.). V současné době jsou dojednávány technické detaily způsobu hlášení 
pojistné události. Informace o formě hlášení pojistných událostí pojišťovně, vám sdělíme v pondělí 
14.1.2013 emailem a vše uveřejníme také na internetových stránkách ČSTV. 
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Pro uplatňování odškodnění je rozhodující den úrazu. Úrazy vzniklé před 1. 1. 2013 se dále 
odškodňují podle starých smluv u pojišťovny Kooperativa,  a to až tři roky po úrazu. Úrazy vzniklé po 
1. 1. 2013 se budou uplatňovat dle nové smlouvy u Pojišťovny VZP a.s. na nových formulářích. 
 
 - Smlouvy se sdruženími OSA i INTERGRAM podepíše ČOV v průběhu ledna, ale i zde jsou 
předjednány stejné parametry jako v roce 2012 pro všechny subjekty ČSTV. Účinnost smluv je od  
1. ledna 2013. 
 
- Pojišt ění zodpov ědnosti trenér ů - smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů již byla 
s pojišťovnou Kooperativa podepsána. Smlouva zůstává obsahově beze změn, zahrnuje všechny 
registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČSTV.  
  

√  Sběr podkladů pro Ročenku ČSTV 2012 

Svazy byly upozorněny na požadavek včasného odevzdání podkladů pro ročenku ČSTV do  
7. 2. 2013 D. Opatrnému (opatrny@cstv.cz).  

 
 

Diskuse:  
 
p. Eichler (Český svaz kanoistů): Vznesl opětovný dotaz ohledně otevření brány u Hotelu Coubertin. 
p. Oubrecht (Český krasobruslařský svaz): Existuje na MŠMT metodik, na kterého bychom mohli 
vznášet dotazy, ohledně vyúčtování dotací? 
Odpověděl pan Boháč: S případnými dotazy se obraťte na ČSTV na Ing. Chadimovou 
(chadimova@cstv.cz), která Vám na ně odpoví, případně je bude konzultovat s našimi daňovými 
poradci. 
 
 
 
                                            
Příští porada se uskuteční v pátek 18. ledna  2013 od 9:00 hod  v aule budovy ČSTV na Strahově. 


