ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 29. 6. 2012 v Praze
Přítomni:
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Česká baseballová asociace; Česká basketbalová
federace, o.s.; Česká gymnastická federace; Český svaz házené; Český svaz jachtingu; Česká jezdecká
federace; Český svaz jógy; Český svaz kanoistů; Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Česká kuželkářská a
bowlingová federace; Český svaz ledního hokeje; Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů České republiky,
o.s.; Český svaz metané; Český minigolfový svaz; Český svaz moderní gymnastiky;
Svaz národní
házené; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů;
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.; Český svaz Taekwon-Do ITF;
Český veslařský svaz; Český svaz vodního motorismu;
Český svaz vodního lyžování; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;
Omluveni:
zástupci sportovních svazů: Český atletický svaz, o.s.; Český badmintonový svaz; Česká boxerská asociace;
Českomoravský svaz hokejbalu; Český svaz juda, o.s.; Český krasobruslařský svaz; Český svaz
moderního pětiboje, o.s.; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Česká triatlonová asociace;
Český volejbalový svaz;

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; Česká
asociace extrémních sportů; Česká florbalová unie, o.s.; Fotbalová asociace České republiky; Česká
golfová federace; Český horolezecký svaz, o.s.; Česká unie kolečkových bruslí; Český korfbalový svaz;
Český svaz kuší; Česká lakrosová unie, o.s.; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Český svaz pozemního
hokeje; Česká asociace sportu psích spřežení;
Český svaz rekreačního sportu; Český svaz
rychlobruslení; Český svaz skibobistů; Česká asociace squashe, o.s.; Český šermířský svaz; Český
tenisový svaz, o.s.; Česká asociace univerzitního sportu; Český svaz vodního póla; Český svaz
vzpírání; Svaz zápasu ČR;
(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři Managementu sportu ČSTV)

Porada byla zahájena v 9:05 hod. za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV Mgr. Jana Boháče,
generálního ředitele ekonomických agend Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu sportu ČSTV
Mgr. Davida Opatrného.
V úvodu byli účastníci seznámeni s programem jednání
Program:
1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů ČSTV
2. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 24. 6. 2012
3. Různé

1) Aktuální informace předsedy a místopředsedů ČSTV
Informace podal generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč
√

Jednání předsedy s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským
Pan Boháč informoval o jednání předsedy ČSTV s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským
k možnosti získání evropských dotací pro rozvoj SC Nymburk, lyžařských areálů a dalších aktivit
ČSTV.
Jednání s Ministrem školství mládeže a tělovýchovy ČR P. Fialou
M. Jansta se sešel s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou, který přislíbil
zachování objemu dotací pro sport na rok 2013 a součinnost při tvorbě Zákona o sportu.

√

Jednání M. Jansty s ministrem financí M. Kalouskem
Proběhlo jednání s ministrem financí M. Kalouskem k připravované struktuře sportu, jeho financování
v roce 2013 a možnému budoucímu přímému podílu sportu na výnosech z hazardu. Předseda
informoval VV ČSTV o postupu jednání, kdy se zvažuje možnost společného memoranda sportovního
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prostředí k poskytnutí výtěžku, k novele loterního zákona a spolupráce loterií se sportovním
prostředím na věcech společného zájmu.
√

Jednání s ministerstvem dopravy
Pan Boháč informoval o jednání s ministerstvem dopravy o možnosti vytvoření fondu na podporu
sportu, který by byl naplňován částí zisku z prodeje jízdenek Českých drah. Jednání nejsou uzavřena
a o spolupráci se dále jedná.

2) Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 26. 6. 2012
Generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč
√

Žaloba na určení vlastnictví SAZKA, sázková kancelář, a.s.
ČSTV zadalo právní analýzy případného stažení podaných žalob ČSTV napadajících prodej podniku
SAZKA a.s. Závěry analýz vyznívají ve prospěch stažení žalob. VV vzal stanoviska právních kanceláří
na vědomí.

√

Z činnosti komisí
VV ČSTV byl informován předsedy komisí o postupu příprav revitalizace Sportovního centra
Nymburk, kde došlo k podpisu společného memoranda mezi městem Nymburk a ČSTV, a o posunu
jednání s Magistrátem hl. m. Prahy v majetkových otázkách na Strahově a možnému přesídlení ČSTV
do jiných prostor.

√

Horská střediska a možnost jejich pronájmu
M.Jansta uvedl možnosti řešení správy majetku v horských a.s, formou nájmu. Nezávislé právní
kanceláři bude zadán rozbor rizik a přínosů takového postupu, možné formy právního vztahu, které by
eliminovaly rizika ztráty majoritního podílu ve společnostech.

√

Zásady návrhu změn Stanov ČSTV
Výbor projednal a schválil postup přípravy další novely stanov ČSTV, která je důsledkem pokračující
transformace organizace i restrukturalizace sportovního prostředí ČR. Stanovy by měly být
novelizovány na valné hromadě ČSTV 1. 12. 2012. Byly odsouhlaseny obecné návrhy úprav.

√

Realizace projektu Servisních center sportu
Metodiky a návrhy smluv jsou dokončeny, informace a pokyny jsou postupně distribuovány svazům,
okresům a krajům. Způsob rozdělení finančních prostředků je připraven. Vztahy s FAČR byly
vyjasněny, proces administrace státních dotací byl zahájen.
S MŠMT proběhlo jednání o financování SCS v roce 2013 s kladnou odezvou a příslibem přímého
financování tohoto servisu.

Generální ředitel ekonomických agend Ing. Pavel Benda
√

Valná hromada L.A. Churáňov s.r.o.
Došlo k odvolání jednonoho z jednatelů společnosti, a to z důvodů finančních úspor. V současnosti
má L.A. Churáňov pouze jednoho jednatele a to pana Sásku. Společnost L.A. Churáňov byla
založena pouze z jednoho důvodu a to provozování lanových drah a lyžařských vleků pro ČSTV,
neboť zákon nedovoluje ČSTV tuto činnost provozovat vlastním jménem.

√

Prodej podniku Nakladatelství Olympia Praha a.s.
Podnik byl prodán zájemci První Partner s.r.o. za částku 500 tis.Kč. Společnost Nakladatelství
Olympia, a.s., se přejmenovala na Nakladatelství O Praha, a.s., a dle zákona bude společnost
zachována po dobu 12 měsíců pro případné soudní spory.

√

Zadávací dokumenty k výběrovému řízení na pronájem hotelu OLYMPIA Zadov
VV ČSTV schválil zadávací dokumenty k výběrovému řízení. Zájemci mohou doručit nabídky na
adresu ČSTV Zátopkova 100/2 Praha-6 Břevnov 160 17 do 15.8.2012 do 12.00 hod. Bližší informace
najdete na http://www.lazadov.cz/la/fr.asp?tab=lazadov9&id=577&burl=&pt=PRAK
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√

Valná hromada Domu služeb ČSTV
Na konci roku 2011 došlo k přesunu všech agend Domu služeb pod ČSTV. Ke sloučení došlo opět
z ekonomických důvodů. Proběhl také povinný audit společnosti, který skončil bez výhrad.
Diskuse:
Hobza (americký fotbal): Požádal o konkrétní informace a termíny zaslání dotací z programu
V MŠMT. Dále požádal o vysvětlení budoucího postavení všech svazů v Českém olympijském výboru
(ČOV).
Odpověděl p. Boháč: V současné situaci záleží a tom jakým způsobem budou do struktury ČOV
začleněny neolympijské sporty, a to plně závisí na ČOV a na úpravě stanov ČOV. Termín zaslání
dotací neznáme, ale podle našich informací jde jen o administrativní proces na MŠMT.

3) Různé
Poskytování nových služeb: černobílé kopírování, tisk a skenování
Na základě dotazů od sdružených svazů bude zkušebně zprovozněna nová služba pro sdružené
subjekty, a to kopírování a tisk dokumentů. Služba je uzpůsobena především pro jednorázový tisk
většího množství dokumentů jak je vidět z ceníku níže. Svazům, které chtějí služby využívat trvale
bude zřízena vlastní datová schránka v tiskárně a také upravena cena za tisk. Tisk dokumentů
probíhá na tiskárně Kyocera TASK alfa ve čtvrtém patře budovy ČSTV. Pro bližší informace se
obracejte na pana Opatrného (tel. l. 345, mail opatrny@cstv.cz)

Příští porada se uskuteční v pátek 14. září 2012 od 9:00 hod v aule budovy ČSTV na Strahově.
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