ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 9. 3. 2012 v Praze
Přítomni:
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Český badmintonový svaz; Česká baseballová
asociace; Česká basketbalová federace, o.s.; Fotbalová asociace České republiky; Česká golfová federace; Česká
gymnastická federace; Český svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Český
svaz jachtingu; Česká jezdecká federace, o.s.; Český svaz jógy; Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových
bruslí; Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český
svaz ledního hokeje; Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz moderní gymnastiky;
Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Svaz národní házené; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz orientačních
sportů; Česká asociace pétanque klubů; Český svaz plaveckých sportů; Český svaz pozemního hokeje; Asociace
rádiového orientačního běhu ČR ;Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz silového trojboje, o.s.;
Český svaz skibobistů; Česká asociace squashe, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.;
Český svaz Taekwon-Do ITF; Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský svaz; Český svaz vodního
lyžování; Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;
Omluveni:
zástupci sportovních svazů: Český atletický svaz, o.s.; Česká boxerská asociace; Český svaz juda, o.s.; Český
krasobruslařský svaz; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Česká rugbyová unie; Český tenisový svaz, 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.; Český korfbalový svaz;
Český svaz kuší;
Český svaz metané; Český minigolfový svaz; Česká asociace sportu psích spřežení; Český svaz
rekreačního sportu; Český svaz rychlobruslení; Česká softballová asociace; Český šermířský svaz;
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, zástupce
generálního ředitele ekonomických agend Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu sportu ČSTV
Mgr.Davida Opatrného.
Účastníci byli seznámeni s programem jednání a byla omluvena nepřítomnost předsedy ČSTV.
Program:
1. Aktuální informace předsedy ČSTV
2. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 6. 3. 2012
3. Různé

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

Kampaň sportovního prostředí ČR ke získání výtěžků z loterií
Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách mění od 1.1.2012 způsob
rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her. Nový způsob dělení nezaručuje sportovnímu
prostředí na výtěžku žádný podíl. Nově jsou odvody přesměrovány do obcí a jsou cca 3x vyšší než
v loňském roce. Podrobný odhad odvodů pro každou obec (materiál MF ČR) je k dispozici na
internetu: http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty nemají v tuto chvíli jinou možnost, než jednat o získání části
těchto zdrojů přímo se zastupitelstvy obcí, která byla cestou MF ČR o situaci vyrozuměna. ČSTV
považuje za důležité, aby se informace o tom, že je nezbytné zahájit v každé obci jednání se
zastupiteli, rozšířila do všech sportovních klubů v ČR. Proto ČSTV žádá všechny svazy o součinnost
a o rozeslání informací klubům vnitřními cestami svazů.

√

Jednání se Svazem měst a obcí ČR
Předseda ČSTV Miroslav Jansta se zúčastnil schůzky s D.Jiránkem, předsedou Svazu měst a obcí
ČR, na kterém byl mimo jiné projednán obsah společného memoranda ČSTV, ČOV a SMO ČR,
vyjadřující se k financování sportu a obcí z výnosů loterií.
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2) Výsledky jednání VV ČSTV dne 6. 3. 2012
Generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč
√

Zpráva komisí VV ČSTV
Generální sekretář informoval o zprávách, přednesených předsedy jednotlivých komisí. Jiří Kejval,
místopředseda ČOV a vedoucí pracovních skupin VV ČSTV pro financování a pro restrukturalizaci
sportovního prostředí ČR informoval o důsledcích novely loterijního zákona, která od ledna 2012
delimituje výnosy z loterií obcím v několikanásobném objemu oproti minulosti, a o připravené
celoplošné akci sportovního prostředí s podporou MF ČR. Dále J.Kejval prezentoval připravený
harmonogram restrukturalizace sportovního prostředí s cílem zastřešit organizovaný sport pod nově
strukturovaný Český olympijský výbor.
Marek Hájek, místopředseda komise řešící podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných
jednot, představil princip poskytování servisu klubům celého sportovního prostředí, nejen členům
ČSTV, a prezentoval návrh prováděcího předpisu pro činnost krajských organizací ČSTV.
Libor Varhaník, předseda komise pro rozvoj Sportovního centra Nymburk, předložil výboru ke
schválení první konkrétní úkoly, kterými je zahájen proces zásadní modernizace střediska.
Ivo Kaderka, zodpovědný za rozvoj horských středisek, přinesl první analýzu současného stavu
společností v Harrachově, Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou, sdělil priority, kterými se bude
komise zabývat, a požádal VV o svolání mimořádné valné hromady Ski Pec, a.s.
Výkonný výbor vyslechl zprávy o zahájení činnosti komise pro změnu sídla ČSTV, mediální komise, a
schválil všechna navrhovaná usnesení. Schváleno bylo také složení Legislativní rady VV ČSTV,
kterou povede Alexander Károlyi.

√

Příprava 26. VH ČSTV
Výkonný výbor projednal a schválil organizační zajištění, program a přípravu 26. valné hromady
ČSTV, která se bude konat 28. dubna v Nymburce. V programu VH kromě procesních bodů bude:
Zpráva o činnosti VV ČSTV, Zpráva o hospodaření, Zpráva o majetku, Zpráva revizní komise ČSTV,
Návrh na zrušení Rezervního fondu ČSTV, Novelizace Statutu rezervního fondu svazů, Zpráva o
příčinách ztráty SAZKA, a.s., Vize ČSTV a informace o procesu restrukturalizace sportovního
prostředí ČR, Návrh rozpočtu ČSTV, Prováděcí předpisy, které je nutné novelizovat po změně Stanov
ČSTV, Návrh novelizace statutu rezervního fondu svazů a Návrh na přijetí nových svazů.

√

Nominace do pléna ČOV
Na závěr jednání VV jednomyslně delegoval předsedu ČSTV do pléna Českého olympijského výboru.

2) Výsledky jednání VV ČSTV dne 6. 3. 2012
Zástupce Generálního ředitele ekonomické agendy Ing. Pavel Benda
√

Zpráva o hospodaření 2011
Výsledky hospodaření ČSTV v hlavní činnosti jsou ovlivněny – účetním zúčtováním ztráty způsobené
konkurzem společnosti SAZKA a.s., pohledávkou společnosti Gladiolus a.s. a rozpuštěním rezervního
fondu ČSTV, který není v současné době naplněn. Při odhlédnutí od těchto faktorů činní účetní ztráta
za rok 2011 16 mil. Kč což je zlepšení o 8 mil oproti roku 2010. Poprvé se v roce 2011 podařilo
skončit hospodaření bez finanční ztráty (účetní ztráta je generována odpisy majetku).

3) Různé
√

Zpracování Koncepce financování sportu v ČR
Pan Boháč poděkoval svazům za spolupráci při sběru dat pro firmu KPMG, připravující koncepci
financování sportu v ČR. Agentura oznámila, že potřebné informace se jí od národních sportovních
svazů podařilo shromáždit a v současné době zpracovává analýzu. Kvalitní studie zpracovaná
renomovanou společnosti bude argumentem sportovního prostředí při tvorbě nové legislativy pro
podporu sportu. O výsledcích studie Vás budeme informovat.
Příští porada se uskuteční v pátek 20. dubna 2012 od 9:00 hod v aule budovy ČSTV na Strahově.
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