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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 9. 11. 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; Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jachtingu; Česká jezdecká federace; Český svaz 
jógy;  Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí; Česká asociace cheerleaders; Česká 
kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů 
České republiky, o.s.; Český svaz metané;  Český svaz moderní gymnastiky; Český svaz moderního 
pětiboje, o.s.;  Svaz národní házené;  Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; 
Český svaz plaveckých sportů; Česká rugbyová unie; Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká softballová 
asociace; Česká asociace squashe, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.;  Český 
svaz Taekwon-Do ITF;  Česká triatlonová asociace; Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský 
svaz;  Český svaz vodního lyžování; Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů: Česká boxerská asociace;   Česká asociace extrémních sportů; Český svaz juda, o.s.;    

Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR; Česká Muay -Thai asociace, o.s.;        
Asociace rádiového orientačního běhu ČR; Český volejbalový svaz;     

 
Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů:  Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického fotbalu;     

Českomoravský billiardový svaz; Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění;  Český 
svaz curlingu; Český svaz cyklistiky;  Česká florbalová unie, o.s.; Fotbalová asociace České republiky; 
Česká golfová federace; Český korfbalový svaz; Český svaz kuší;    Český svaz ledního hokeje;    Český 
minigolfový svaz; Český nohejbalový svaz, o.s.; 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;  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, ředitele 
ekonomických agend Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu sportu ČSTV Mgr. Davida Opatrného. 
Účastníci byli seznámeni s programem jednání. 
 
 
 
 
 
Program : 

1. Aktuální informace 
2. Informace z jednání VV ČSTV konané dne 6. 11. 2012 
3. Různé 
4. GARANT s.r.o .  
 
 

 
1)  Aktuální informace  

Informace podal generální sekretář ČSTV J. Boháč 

√ Jednání s magistrátem o majetkových dispozicích na Strahově 
Dne 9.11.2012 se uskuteční jednání zástupců  Magistrátu hlavního města Prahy s představiteli ČSTV 
k možnostem vzájemné směny majetků s cílem zcelení vlastnictví nemovitostí v oblasti Strahova tak, 
aby jednotlivé hlavní funkční celky měly vždy pouze jednoho vlastníka.  
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2)  Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 6. 11. 2012 

√ Mimořádná valná hromada horských společností 
VV  ČSTV se v úvodu schůze zabýval horskými akciovými společnostmi, kde po nepodepsání 
smlouvy s vybraným nájemcem Melida, a.s., v daném termínu, přijal některé opatření pro jednání 
mimořádné valné hromady společnosti (zachování podmínek ve ŠM pro případ provozování areálu 
jako doposud). Současně  vzal  na  vědomí, že jednání k podpisu kontraktu byla na straně nájemce 
obnovena s cílem podepsat co nejdříve. Po jednání VV ČSTV došlo k podepsání smlouvy ze strany 
společnosti Melida, a.s.  
 

√ Volební Plénum Českého olympijského výboru 
Výkonný výbor ČSTV byl předsedou informován o průběhu a výsledku voleb do ČOV. VV ČSTV 
rozhodl po diskusi pozastavit připravenou novelizaci stanov ČSTV a odložit ji do doby, než dojde k 
úpravám stanov, ev. organizační struktury Českého olympijského výboru. Učinil tak proto, aby ČSTV 
mohl v rámci probíhající transformace sportovního prostředí následně reagovat na postupné změny. 

√ Zprávy jednotlivých komisí 
Předseda Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí M. Hájek informoval o stavu financování 
sportovních klubů a Okresních sdružení z odvodů směřující, po změně zákona o loteriích, do obcí. 
Komise pro financování sportu se dlouho době snažila přesvědčit politiky, při mnoha jednání, o 
nutnosti zachovat v návrhu státního rozpočtu částku 800. tis  Kč určenou sportu (původně jako 
náhrada za prostředky odebrané novelou loterního zákona), bohužel neúspěšně. 
 

√ 27. VH ČSTV  
Po jednání VV ČSTV došlo k drobným úpravám písemných podkladů pro jednání 27. VH ČSTV a po 
jejich kompletaci budou 12.11. odeslány na korespondenční adresy sdružených subjektů. 
 

√ Nařízení ministra školství č. 36/2012 
J.Boháč upozornil že, 9. 10. 2012 byl vydán Příkaz ministra č. 36/2012, následující  novelu zákona č. 
171/2012 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
účinností od 1. 8. 2012, kterým se upravují Zásady pro poskytování státních dotací. S tím souvisí i 
nové podmínky pro čerpání dotací – citace: „Dotace nesmí být použita na výdaje uskutečněné před 
datem vydání rozhodnutí. Na náklady vzniklé před tímto datem může být použita pouze za 
předpokladu, že nebyly do data vydání rozhodnutí uhrazeny.“ Svazy byly o nařízení informovány 
přímo z MŠMT. 

Příkaz má dopad na svazy, protože Rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace svazy zpravidla obdrží až 
hluboko v průběhu roku. S MŠMT bude na řešení situace dále jednáno. 

 

Informace Generálního ředitele ekonomických agend P. Bendy 

√ Rozbor výsledků hospodaření k 30.9.2012 
V oblasti vlastní činnosti (Aparát+Volené orgány) je rozpočet čerpán na 65,11 % (11,2 mil. Kč z 
plánovaných 17,09 mil. Kč), což znamená mírnou úsporu plánu oproti předpokladu lineárního průběhu 
nákladů (tj. 17,09 mil. krát 0,75).  
Výsledky hospodaření v rámci hospodářské činnosti jsou oproti plánu lepší o celkem 3,5 mil. Kč. 
Oproti roku 2011 se za období leden-září meziročně zlepšily výsledky hospodaření o 15,1 mil. Kč. k 
30.9.2012 činil zisk hospodářské činnosti 3,74 mil Kč. 
Protože je ale třeba počítat s neuplatněným DPH, které se v nákladech objeví k 31.12.2012 ve výši 
5,2 mil. Kč, činí reálný HV ztrátu 1,7 mil. Kč. Při odpisovém štítu cca 12,7 mil. Kč je finanční výsledek 
KLADNÝ ve výši +11 mil. Kč. 
Rozpočet v hlavní činnosti má pozitivní tendenci především proto, že v rámci provozu Servisních 
center sportu je využito zdroje z dotace  MŠMT programu V na financování tohoto odboru.  
Pro zajímavost – v roce 2010 (tj. poslední rok fungování předminulého vedení) činil souhrnný 
výsledek hospodaření ČSTV a Domu služeb ČSTV k 30.9.2010 ZTRÁTU ve výši 22,5 mil. Kč. 
Současný výsledek je tedy o více než 20 mil. Kč lepší. 
 
 
 
 



 - 3 - 

 

√ Termíny jednání orgánů ČSTV v I. pololetí 2013 

 

Termíny jednání VV ČSTV Termíny Porady sekretá řů ČSTV
15.1.2013 18.1.2013
12.2.2013 15.2.2013
12.3.2013 15.3.2013
9.4.2013 12.4.2013
14.5.2013 17.5.2013
18.6.2013 21.6.2013

Porada zástupc ů SK/TJ Porada p ředsedů svazů ČSTV
16.4.2013 - 10.30 hod. aula ČSTV 17.3.2013 - 10.30 hod.

Celostátní porady

28. VH ČSTV
27.4.2013 - 10.00 hod. Nymburk  

 
 

3)   Různé 
Diskuse:  
p. Eichler (Český svaz kanoistů): Apeloval na ČSTV, aby vznesl dotaz při jednání s MHMP ohledně 
otevření brány u Hotelu Coubertin. 
Dále poukázal na nesmyslnost požadavku MŠMT při uvádění výše příspěvků v jednotlivých TJ/SK do 
tabulek o členské základně. 
Odpověděl pan Boháč: Obě připomínky se zástupci ČSTV budou snažit tlumočit odpovědným 
orgánům. 
 
 

4)   GARANT s.r.o .  
 Radim Ujfaluši představil pojistné produkty společnosti. Pro bližší informace ho můžete kontaktovat 

na rujfalusi@garant.pns.cz, mob. 777172099  
 

 
                                            

Příští porada se uskuteční v pátek 21. prosince 2012 od 9:00 hod  v aule budovy ČSTV na Strahově. 


