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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 18. 5. 2012 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického fotbalu;  Český 

badmintonový svaz; Česká baseballová asociace; Česká boxerská asociace; Česká gymnastická federace; 
Český svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jachtingu;  
Český svaz jógy;  Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí;  Český krasobruslařský svaz; Svaz 
kulturistiky a fitness ČR ; Česká kuželkářská a bowlingová federace; 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; Asociace rádiového orientačního běhu ČR ; Český svaz silového trojboje, 
o.s.;  Česká softballová asociace; Česká asociace squashe, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový 
svaz ČR, o.s.; Česká triatlonová asociace;  Český veslařský svaz; Český svaz vodního motorismu; Svaz 
zápasu ČR;   

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů: Českomoravský billiardový svaz; Fotbalová asociace České republiky; Česká lakrosová 

unie,o.s.; Český svaz ledního hokeje; Český nohejbalový svaz,o.s.; Česká rugbyová unie;  
Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.;  Český svaz skibobistů; Unie zdravotně postižených sportovců 
ČR ;  Česká asociace cheerleaders 

Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů: Český atletický svaz, o.s.; Česká basketbalová federace, o.s.; Český svaz bobistů a 

skeletonistů; Česká unie bojových umění; Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky; Česká asociace 
extrémních sportů; Česká florbalová unie, o.s.; Česká golfová federace; Česká jezdecká federace;  
Český svaz juda, o.s.; Český korfbalový svaz; Český svaz kuší; Český minigolfový svaz; Česká Muay -
Thai asociace, o.s.; Český svaz pozemního hokeje; Česká asociace sportu psích spřežení; Český svaz 
rekreačního sportu; Český svaz rychlobruslení; Český šermířský svaz; Český svaz Taekwon-Do ITF; 
Český tenisový svaz, o.s.; Česká asociace univerzitního sportu; Český svaz vodního lyžování; Český 
svaz vodního póla; Český volejbalový svaz; Český svaz vzpírání; 

 (prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři Managementu sportu ČSTV) 
 
 
Porada byla zahájena v 9:00 hod. za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV Mgr. Jana Boháče, 
generálního ředitele ekonomické agendy  Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu sportu ČSTV 
Mgr. Davida Opatrného. 
V úvodu byli účastníci seznámeni s programem jednání, a byl přivítán host  PaedDr. Olga Chválová, CSc., 
z Centra pro pohybový systém. 
 
Program: 
1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů ČSTV 
2. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 15. 5. 2012 
3. Různé  
4. Představení nové metody zdravotního cvičení 
 
1) Aktuální informace p ředsedy a místop ředsedů ČSTV 

Informace podal generální sekretář  ČSTV: Mgr. Jan Boháč 

√ Předseda jednal s Asociací krajů ČR 

Pan Boháč informoval o výsledcích jednání předsedy ČSTV Miroslava Jansty s Radou Asociace krajů 
ČR, kde byl všem hejtmanům představen záměr zprovoznění servisních center sportu v krajích a 
regionech, způsob jejich financování v roce 2012 a v letech následujících. Hejtmani byli požádáni o 
podporu záměru, spolufinancování, a vytvoření pevné částky pro financování SCS v rozpočtech krajů. 
Jednání s hejtmany budou pokračovat bilaterálně. 

√ Jednání s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským 

Hlavním tématem schůzky s ministrem pro místní rozvoj K.Jankovským byly možnosti využití 
evropských fondů pro financování sportu. V současných programech se možnost přímého financování 
sportu nenachází. Cílem je, aby v nových výzvách byly i oblasti, které může využít sport. 

√ Příprava jednání s Ministrem školství mládeže a tělovýchovy ČR P. Fialou 

Je připravována schůzka s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou. 
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√ 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 možném budoucím přímém podílu sportu na výnosech z hazardu.  

  
2) Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 15. 5. 2012  

Generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč 

√ Zprávy předsedů pracovních komisí VV ČSTV 

Všechny komise pokračují v činnosti a podaly o ní zprávy, na základě kterých byla přijata usnesení k 
přípravě nových stanov horských akciových společností s uplatněním tzv. německého modelu řízení, 
k přijetí memoranda s městem Nymburk ke společnému postupu při revitalizaci sportovního centra, a 
k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o vlastnictví pozemků potřebných 
pro ČSTV. 

√ Metodický pokyn SCS 

Jedním z hlavních bodů programu jednání VV byla zpráva o přípravě metodiky řízení, financování a 
činnosti servisních sportovních center, které mají plnit funkci jak pro národní sportovní svazy tak pro 
SK/TJ. M. Hájkem a V. Holubem představený postup výkonný výbor bohatě diskutoval a vzal na 
vědomí s tím, že proces bude pokračovat a výbor bude o realizaci informován na červnové schůzi. Do 
kompetence servisních center bude mimo jiné patřit i řízení soutěží na krajské a okresní úrovni a 
zajištění distribuce státních dotací (především Program III.-V.). Kontaktní osobou pro problematiku 
dotací je S.Janouš. Poskytne informaci o rozsahu zabezpečení služeb ČSTV v oblasti státních dotací. 
(informace o poskytovaných službách a postupech naleznete v příloze zápisu) .   

Dne 23.5. se uskuteční schůzka výkonných pracovníků krajských organizací ČSTV k řízení a 
organizaci služeb pro svazy prostřednictvím SCS. 

√ Rozpočtové opatření v případě přidělení dotace MŠMT 

Druhým hlavním bodem jednání VV ČSTV bylo přijetí rozpočtového opatření pro zabezpečení činnosti 
ČSTV, servisních center sportu a svazů, které neobdržely prostředky na činnost z MŠMT. Na základě 
jednání MŠMT, ČSTV a FAČR bude ze strany MŠMT přiděleno ČSTV 42 mil. Kč z Programu V. Z 
přidělené dotace bude použita částka 17.089 921,-Kč na úhradu nákladů v hlavní činnosti ČSTV, 
částka 22.910.079,- Kč na úhradu části nákladů činnosti v rámci SCS a částka 2 mil Kč bude  využita 
pro Solidární fond, na financování svazů, které neobdržely dotaci z Programu V. (příspěvek FA ČR 
deklarovaný M. Peltou). Svazy, kterých se problematika týká obdržely informace individuálně.  

Solidární fond  - metodický postup 

Solidární fond bude tvořen jednak prostředky poskytnutými MŠMT - 5 mil.Kč přímo a 2 mil.Kč 
prostřednictvím ČSTV (které budou distribuovány jako záloha) a příspěvky svazů, které obdržely 
dotaci z Programu V. (dle rozhodnutí VH ČSTV příspěvek ve výši 1% dotace z Programu V.). Svazy 
budou vyzváni dopisem k účasti na naplnění Solidárního fondu. VV ČSTV rozhodne dne 26.6.2012 o 
rozdělení prostředků, svazům, které nebyly přímo saturovány z Programu V. Příjemci budou o 
rozdělení informováni dopisem a prostředky by měly obdržet nejpozději do 30.6.2012. 
 
Diskuse:  
Hobza (americký fotbal): Vystoupil za Iniciativu 2012 a požadoval konkrétní informace o Solidárním 
fondu.  
Odpověděl p. Boháč: Navrhl individuální schůzku se zainteresovanými svazy. 
 

Žižka (Český svaz jógy): Jakými pravidly budou svázány prostředky ze Solidárního fondu? 
Odpověděl p. Boháč: Bude upřesněno. Prostředky pocházejí z programu V., lze předpokládat pravidla 
použití pro tento program (dle metodiky MŠMT). 
 

Generální ředitele ekonomické agendy Ing Pavel Benda 

√ Rozbor výsledků hospodaření ČSTV za leden-březen 2012 

√ VV ČSTV obdržel a projednal rozbor, ze kterého vyplývá, že hospodářské činnosti jsou meziročně za 
první 3 měsíce 2012 lepší o 7,5 mil. Kč něž tomu bylo v roce 2011. Co se týká porovnání skutečného 
hospodářského výsledku s plánem, jsou výsledky lepší o 1,3 mil. Kč.  
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√ Rozbor výsledků hospodaření ČSTV za leden-březen 2012 

Výkonný výbor ČSTV na základě připomínek revizní komise, projednal a schválil také jasná pravidla 
pro pronajímání nemovitého majetku ČSTV, která mají přinést transparentnost výběru a vyšší 
ekonomický efekt. Jedná se především o pravidla pro dlouhodobé pronájmy. 
 
 

3) Různé 

Generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč 

Za účasti hostů J. Kejvala, místopředsedy Českého olympijského výboru a Z. Ertla, předsedy 
Sdružení sportovních svazů ČR, VV ČSTV diskutoval o budoucí podobě ČSTV jako servisní sportovní 
organizace v nové struktuře sportu v ČR zastřešené Českým olympijským výborem. Proces 
transformace ČSTV bude pokračovat další novelizací stanov, kterou by měla přijmout valná hromada 
ČSTV ještě v tomto roce. Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportu v ČR bude na úkolu 
intenzivně pracovat tak, aby návrh stanov byl výboru k dispozici k prvnímu projednání již v září t.r. 

V závěru schůze výbor schválil  termíny svých schůzí do konce roku 2012, včetně termínu konání 27. 
valné hromady ČSTV 1. 12. 2012, přesně měsíc po volbách nového vedení Českého olympijského 
výboru.  

Termíny celostátních porad jsou 23.10.2012 a 24.10.2012 
 
Termíny konání porad VV ČSTV       Termíny konání porad sekretá řů 
 26.6.2012  29.6.2012  
 11.9.2012  14.9.2012 
  9.10.2012  12.10.2012 
  6.11.2012  9.11.2012  
 18.12.2012  21.12.2012 

 
 
 
4) Představení nové metody zdravotního cvi čení 
 

PaedDr. Olga Chválová, CSc., z Centra pro pohybový systém, prezentovala příležitost jak se 
seznámit s novou metodou cvičení, která při zohlednění zdravotních hledisek vytváří nové postupy 
posilování a protahování svalstva a efektivnějším vynakládáním svalové síly. Tato metoda se nechá 
využít jak pro kompenzaci, tak i přímo jako tréninková metoda. Jsou připravené semináře na 15.6., 
29.6. a 13.7. (vždy pátek) od 8 do 12 hodin a jeden termín v sobotu (16.6.) od 10 do 14 hodin pro 
mimopražské (viz pozvánka v příloze).  Informace  je především určena pro trenéry a metodiky 
vašeho svazu – proto prosíme o předání této informace dál. Více informací na www.rotunda-cps.cz . 
 

 
                                            

Příští porada se uskuteční v pátek 29. června 2012 od 9:00 hod  v aule budovy ČSTV na Strahově. 


