ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 13. 1. 2012 v Praze
Přítomni:
zástupci sportovních svazů: Fotbalová asociace České republiky; Český atletický svaz, o.s.; 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, o.s.; Svaz zápasu ČR; Český
svaz jógy; Česká unie kolečkových bruslí; Český krasobruslařský svaz; Česká lakrosová unie, o.s.; Český
svaz ledního hokeje; Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz moderní
gymnastiky; Svaz národní házené; Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů;
Český svaz plaveckých sportů; Český svaz pozemního hokeje; Asociace rádiového orientačního běhu
ČR ; Česká rugbyová unie; Český svaz silového trojboje, o.s.; Šachový svaz ČR, o.s.; Česká asociace
stolního tenisu; Český tenisový svaz, o.s.; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ; Český veslařský
svaz; Český svaz vodního lyžování;
Omluveni:
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Česká baseballová asociace; Česká boxerská
asociace; Český svaz juda, o.s.; Česká asociace sportu psích spřežení; Česká asociace univerzitního
sportu; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český volejbalový svaz;
Nepřítomni:
zástupci sdružených a přidružených svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Český badmintonový svaz;
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.;
Česká golfová federace; Český svaz kanoistů; Český korfbalový svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ;
Český svaz kuší; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Český svaz metané; Český minigolfový
svaz; Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Český nohejbalový svaz,
o.s.; Český svaz rekreačního sportu; Český svaz rychlobruslení; Český svaz skibobistů; Česká
softballová asociace; Česká asociace squashe, o.s.; Český šermířský svaz; Český svaz Taekwon-Do
ITF;
( prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV)

Porada byla zahájena v 9:05 za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV Mgr. Jana Boháče, generálního
ředitele ekonomických agend Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu sportu ČSTV Mgr.Davida
Opatrného. Účastníci byli seznámeni s programem jednání.
Program:
1. Výsledky jednání VV ČSTV konaného dne 11.1. 2012
2. Různé

1) Výsledky jednání VV ČSTV dne 11. 1. 2012
Generální sekretář ČSTV: Mgr. Jan Boháč
√

Aktuální informace

-Výkonnému výboru ČSTV byla přednesena panem Kořanem informace o přípravě Zprávy o činnosti
VV ČSTV při správě akciového podílu v SAZKA, a.s.
-5.1.2012 se konaly mimořádné valné hromady, na kterých došlo k potvrzení personálních změn
orgánů společnosti. Novým předsedou představenstva společnosti SAZKA, a.s., je Ing. Karel
Bouček.
-VV ČSTV byl informován o zaslání dopisu ČSTV na Mezinárodní paralympijský výbor s informací o
dlouhodobém sporu, který vede Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) a Unie
zdravotně postižených sportovců, a o roli ČSTV v případě exekuce majetku ČSTPS, nařízené
pravomocným rozhodnutím soudu za nedodržování pravidel čerpání státních dotací.
√

Organizační zajištění 25.VH ČSTV
Pan Boháč informoval o tom, že VV ČSTV projednal organizační pokyny pro konání 25.VH ČSTV,
která se uskuteční 28.1.2012 ve Sportovním centru ČSTV v Nymburku. Vzhledem k nově schváleným
Stanovám ČSTV, bylo potřeba přepracovat Návrh volebního a jednacího řádu VH ČSTV. Návrhy
jednacího a volebního řádu pro jednání VV ČSTV dne 11.1.2012, byly připraveny Legislativní radou
ČSTV a předpokládá se jejich projednání na Celostátních poradách zástupců regionálních sdružení
(17.1.2012) a porada zástupců sdružených svazů ČSTV (18.1.2012). VV ČSTV doporučil, aby se na
těchto poradách představili kandidáti na předsedu organizace pro příští období. Poslední schůze VV
ČSTV před 25. VH ČSTV se předpokládá 18.1. po skončení celostátní porady předsedů svazů s tím,
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že její náplní bude finální úprava návrhu volebního řádu pro 25.VH ČSTV, provedená na základě
závěrů diskusí celostátních porad.
19.1.2012 by mělo dojít k rozeslání konečné verze návrhů jednacího a volebního řádu ČSTV
delegátům VH ČSTV
√

Pověření pro zástupce ČSTV k výkonu akcionářských práv na VH společnosti Ski Pec, a.s. a na VH
společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.
VV ČSTV udělil pověření a mandát zástupcům ČSTV pro jednání řádných VH akciových společností.

√

Rezervní fond svazů
V závěru schůze VV ČSTV projednal a z důvodu neaktuálního statutu fondu odročil žádosti tří svazů o
návratné příspěvky z rezervního fondu svazů. V současné době se nové žádosti o půjčku odročují a
budou projednány po schválení statutu a zvolení nové komise rezervního fondu.

√

Pověření generálního sekretáře ČSTV k právním úkonům
V souladu s přijatou novelou Stanov ČSTV schválil VV ČSTV pověření generálního sekretáře k
právním úkonům.

√

Přihlášky sportovních svazů o členství v ČSTV
Vzal na vědomí žádosti šesti bývalých přidružených svazů o přijetí za člena ČSTV. Hlasování o jejich
přijetí se předpokládá na 26.VH ČSTV.

√

Informace o možném financování KO ČSTV
VV ČSTV vyslechl informace svých členů o výsledcích jednání o možnostech financování krajských
kanceláří KO ČSTV z krajských rozpočtů v Královéhradeckém a Jihočeském kraji.

√

Smlouva se společností OSA a INTERGRAM
VV ČSTV vzal na vědomí informace, že kolektivní smlouvy s Ochranným svazem autorským a
Intergramem pro rok 2012 jsou zajištěny s tím, že úhradu poplatků zajistí Český olympijský výbor.
K podepsání smluv dojde pravděpodobně na konci ledna, s účinností od 1.1.2012.

Ing. Pavel Benda, vedoucí ekonomických agend ČSTV
√

Druhá verze rozpočtu ČSTV pro rok 2012
Pan Benda informoval o aktuální zprávě pro VV ČSTV o zásadních podrozvahových dluzích ČSTV,
generovaných v předchozích obdobích a tom, že VV ČSTV vzal na vědomí druhou verzi návrhu
Rozpočtu ČSTV na rok 2012.

Dotaz: Veslování (p. Johánek) Zvažuje ČSTV žalobu na svoje představitele (zaměstnance), kteří mohou
za vytvoření těchto dluhů?
Odpověděl Benda: Prokazování úmyslu by bylo velice těžké a soudní spor bychom pravděpodobně
prohráli. Pro žalobu se proto VV ČSTV nerozhodl. Podání trestního oznámení je věcí každého občana a
může ho učinit každý občan či organizace.

2) Různé
Termínovaný Kalendář akcí
Prosíme o zaslání termínovaných kalendářů akcí, které se budou konat v ČR + MS, ME, MEJ, MSJ v roce
2012. Jedná se o službu, kterou vám poskytuje a měla by sloužit pro lepší informovanost jak médií tak
veřejnosti. Kalendář by měl být posílán v předstihu v exelovské tabulce na opatrny@cstv.cz. Souhrnný
kalendář akcí bude zveřejněn na http://www.cstv.cz/kalendar_akci.htm. Pokud pořádáte akci, která má
vlastní webové stránky, bude po zaslání informací zařazena do rubriky právě probíhajících akci na
webových stránkách ČSTV http://www.cstv.cz/probihajici_akce.php.
Poradu v 9:40 hod. ukončil D. Opatrný

Spolupráce s Krajskými organizacemi ČSTV (KO ČSTV)
Stojíme na začátku nového roku a opět by mělo probíhat uzavírání smluv na zajištění servisu mezi
národními sportovními svazy potažmo jejich krajskými sportovními svazy a Krajské organizace ČSTV
(KO). V tomto roce bude postavení KO problematičtější, neboť pravděpodobně nebudou ani částečně
dotovány z rozpočtu ČSTV a budou odkázány nevlastní smluvní zdroje, případně skromné zdroje
k krajských úřadů (v několika málo případech). Žádáme Vás, svazy které využívají služeb KO, aby jste
opět vstoupili do jednání s KO ČSTV o uzavření smluv na tento rok, popřípadě oznámili KO v jakém
rozsahu budete služby KO v roce 2012 využívat.
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