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Pět měsíců práce nového VV ČSTV

V polovině dubna zahájil činnost nový, výrazně obměněný 
Výkonný výbor ČSTV. Pět měsíců, které uplynuly, včetně letních 
prázdnin, není dlouhá doba, přesto již je možné přikročit k první 
průběžné bilanci naší činnosti. Výkonný výbor pracoval ve složi-
tých podmínkách, vyplývajících z vývoje politického a ekonomic-
kého prostředí v České republice. Proběhly parlamentní volby, 
vznikla nová vláda, byla přijata restriktivní opatření v čerpání stát-
ního rozpočtu 2010, připravují se veřejné rozpočty na rok 2011, 
postavené na maximální úspornosti a omezení výdajů. Všechny 
uvedené změny pochopitelně ovlivňují i financování sportu a tě-
lovýchovy.

Nový výkonný výbor začal bez jakéhokoli prodlení uskuteč-
ňovat kroky, předurčené závěry Valné hromady ČSTV. Svoji práci 
zahájil zpočátku intenzivní, třítýdenní periodicitou jednání, roz-
dělením pravomocí s konkrétní zodpovědností mezi členy výbo-
ru a prvními změnami ve struktuře aparátu. V ekonomické oblasti 
probíhá analýza vnitřních zdrojů a majetku ČSTV a připravuje se 
nová strategie v řízení obchodních společností. Přehled některých 
dalších konkrétních výsledků činnosti výkonného výboru v obdo-
bí duben – září 2010:

  přijetí Dlouhodobého programu činnosti ČSTV, vycházejícího z 
usnesení valné hromady;

  zahájení prací na novelizaci Stanov ČSTV;
  personální a kompetenční změny v aparátu ČSTV, jmenování 
nového ekonomického ředitele;

  aktualizace nabídky služeb pro sportovní svazy, regionální a 
krajská sdružení;

  personální změny v zastoupení ČSTV ve statutárních orgánech 
vlastněných obchodních společností;

  posuny v řešení některých dlouhodobě přetrvávajících problé-
mů, jako jsou pozemky plaveckého areálu v Praze-Podolí, lyžař-
ský areál Zadov,   

  návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů 
ČSTV od r. 2011;

  příprava projektu pro posílení činnosti regionálních sdružení 
ČSTV, včetně vzdělávacího systému pro dobrovolníky s využi-
tím zdrojů z MŠMT;

  intenzivnější komunikace se sdruženými subjekty na všech 
úrovních s cílem jejich všestranné informovanosti;
V oblasti vnějších vztahů se podařilo prohloubit dialog s politic-

kou reprezentací, zejména před parlamentními volbami. Aktivity 
výkonného výboru vycházely z dokumentů, na jejichž přípravě se 
ČSTV podílel, především z „Analýzy financování sportu v České re-
publice“ a „Koncepce státní podpory sportu v České republice“, a 
které výrazně přispěly k posílení významu sportu v předvolebních 
programech politických stran, stejně jako v povolebních vyjed-
náváních a při přípravě programového prohlášení vlády. Na kva-
litativně vyšší úrovni probíhá nyní komunikace s rezortním minis-
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terstvem. Velmi korektní vztahy a vzájemný respekt panuje vždy při jednání s ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy J.Dobešem, intenzivní věcná diskuse probíhá s náměstkem J.Kocourkem 
a téměř nepřetržitý je kontakt s ředitelem odboru sportu M.Vosykou. Schůzky, které proběhly, se 
týkaly především problematiky financování sportu, dotačních programů a postavení sportu v při-
pravovaném státním rozpočtu. V období duben – září 2010 se podařilo mimo jiné:

  připravit ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým olympijským 
výborem konferenci „Sport a stát“, na níž vystoupili představitelé pěti politických stran, mj. s ve-
řejným příslibem podpory sportu v nadcházejícím období ;

  prosadit oblast sportu v koaliční smlouvě a následně do Programového prohlášení nové Vlády 
České republiky;

  dosáhnout navýšení státní dotace na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
dvakrát o 14,3 milionů Kč;

  dohodnout úpravu dotačních programů pro sport ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a zásad, jimiž se programy řídí;

  odvrátit krácení státních neinvestičních dotací MŠMT na rok 2010 a získat garance ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy J.Dobeše o zachování státních prostředků určených v roce 2011 na 
sport z MŠMT ve výši roku 2010;

  zahájit spolupráci s novými partnery – krajskými úřady a Svazem měst a obcí České republiky;
  ve spolupráci s dalšími střešními sdruženími zahájit přípravu ustavení nového Všesportovního 
kolegia ČR, které by důrazněji reprezentovalo zájmy sportu; 

  navázat kontakty a spolupráci s Podvýborem pro sport Senátu Parlamentu České republiky;

V následujících měsících do konce roku se Výkonný výbor ČSTV bezesporu zaměří na zajištění 
financování ze státního rozpočtu v roce 2011 a obhajobu potřeb sportovního prostředí při přípra-
vách veřejných rozpočtů, na navázání kontaktů a spolupráce s představiteli nových parlamentních 
výborů a podvýborů se vztahem ke sportu a tělovýchově a také na osvětovou kampaň k připravené 
novele Stanov ČSTV. Návazně na aktivity zákonodárců bude ČSTV věnovat pozornost přípravě le-
gislativních norem s bezprostředními dopady pro sport a tělovýchovu, především zákona o sportu, 
nového loterního zákona i občanského zákoníku.

Český sport čeká velmi nesnadné období, stejně jako další oblasti života v ČR. Na jedné straně 
registrujeme zájem veřejných institucí a politických představitelů, z nichž mnozí si podfinancování 
a problémy sportovního prostředí uvědomují. Na straně druhé narážíme na limity úsporných roz-
počtů a dopady hospodářské recese ovlivňující financování z vlastních zdrojů nebo sponzoringu. 
Reálně, s přihlédnutím k závazkům vůči držitelům dluhopisů a dalším finančním institucím, je třeba 
hodnotit možnosti spolufinancování sportu a tělovýchovy z výnosů společnosti SAZKA, a.s. Je zřej-
mé, že problémy, které před námi stojí, nevyřešíme bez vzájemné spolupráce, podpory a mobiliza-
ce všech zdrojů, jimiž disponujeme.  

Pavel Kořan
předseda ČSTV

Závěry z 5. schůze VV ČSTV – informace z jednání

Dne 8. září  se sešel v O2 aréně Výkonný výbor ČSTV na svém dalším, v pořadí 5. zasedání. Jednání 
mělo obsáhlý program. Jeho dominantními body byly ekonomické zprávy a také připravovaná no-
vela Stanov ČSTV. Aktuální report o vztazích ČSTV, navázaných po volbách s novou státní správnou, 
pak prezentoval dobré vztahy s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale také ukázal, 
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  předseda ČSTV vyzdvihl z prezentovaných aktuálních informací zejména jednání s ministrem 
školství, mládeže a tělovýchovy J.Dobešem, na kterých bylo dosaženo úspěchu v podobě prohlá-
šení ministra o nekrácení státních dotací na sport v r.2010 a zachování jejich výše pro rok 2011, 
a dále referoval o oboustranně vstřícném jednání s předsedou Svazu měst a obcí ČR O. Vlasá-
kem k provozu sportovních zařízení, k budoucnosti sportovní infrastruktury v městech a obcích 
a k přípravě novely zákona o loteriích

  výkonný výbor projednal a vzal na vědomí vyrovnané čerpání rozpočtu ČSTV a zprávu o hospo-
daření jeho sportovních center v první polovině roku

  byla vzata na vědomí informace ekonomického ředitele J.Prádlera o financování sdružených sub-
jektů ČSTV, kde z MŠMT jsou dotace plynulé, včetně navýšení prostředků na údržbu a provoz 
TVZ, naopak MF oznámilo zkrácení příspěvku pro tento rok o 10 % 

  projednávání zprávy o činnosti obchodních společností s účastí ČSTV za první pololetí letošní-
ho roku, včetně situace SAZKA, a.s., podtrhlo záměr uplatňovat koordinovaný postup při řízení 
obchodních společností. Pokračuje se v práci na analýze, která bude východiskem k optimalizaci 
dalšího majetku ČSTV, a na základě které bude výkonnému výboru navržen konkrétní postup 

  na závěr rozpravy k předložené novele Stanov ČSTV, vzešlé z připomínkového řízení, doporučil 
VV drobné úpravy a na návrh Komise pro přípravu novely stanov i Legislativní rady VV ČSTV 
souhlasil s předložením stanov ke schválení řádné valné hromadě ČSTV v roce 2011, nesvolávat 
k jejich schválení na podzim letošního roku mimořádnou valnou hromadu, a čas využít pro se-
znamovací a osvětovou kampaň k navrhovanému znění stanov

  výbor vzal na vědomí připravený návrh stanov Všesportovního kolegia ČR, které ustavují tuto 
platformu jako sdružení právnických osob, a pověřil předsedu ČSTV předložit návrh členům Vše-
sportovního kolegia

  po drobné úpravě byl schválen Pokyn předsedy ČSTV ke statistickému šetření stavu členské zá-
kladny v ČSTV za rok 2010 a k aktualizaci údajů pasportu tělovýchovných zařízení k 31.12.2010
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 že sport, jako řada dalších společenských oblastí, bude muset svoji podporu v době rozpočto-
vých úspor tvrdě obhajovat nejen na MŠMT.

Zde jsou ve stručnosti hlavní závěry z projednávaných témat:

Dále výkonný výbor schválil postup na řešení tzv. „opuštěného majetku“, ve funkci valné hroma-
dy Domu služeb ČSTV, s.r.o., upravil kompetence jednatelů společnosti, vzal na vědomí informace o 
kontrolách provedených Revizní komisí ČSTV ve sdružených subjektech ČSTV a schválil postihy za 
zjištěné nedostatky a schválil udělení vyznamenání ČSTV. V závěru schůze se věnoval řešení situace 
Lyžařského areálu Zadov.

 
Příští zasedání Výkonného výboru ČSTV se koná dne 6.října 2010.

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Připravuje se novela Stanov Českého svazu tělesné výchovy

Záměr novelizovat Stanovy ČSTV vyplývá z usnesení 22. valné hromady ČSTV, která tento úkol 
Výkonnému výboru ČSTV uložila. Tento záměr je dlouhodobý, v minulosti byly opakovaně řešeny ná-
měty na novelizaci stanov, zejména pokud jde o název organizace, členství fyzických osob a kompe-
tence Krajských sdružení ČSTV. Tyto náměty jsou členům ČSTV známé a jsou průběžně diskutovány. 
Novela stanov byla v minulosti odkládána s odůvodněním, že je potřebné počkat na novelu zákona 
o sdružování občanů a dále na kodifikaci občanského zákona, který ve svém návrhu předpokládá 
novou velmi podrobnou právní úpravu, která se přibližuje k úpravě obchodních společností.           
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Valná hromada ČSTV uložila Výkonnému výboru ČSTV připravit novelu Stanov ČSTV k projedná-
ní na příští valnou hromadu ČSTV a v termínu do 17.10.2010 seznámit sdružené subjekty s konkrét-
ními výsledky postupu prací na přípravě novely. Výkonný výbor ustavil z členů VV ČSTV Komisi pro 
novelizaci Stanov ČSTV, která připravila harmonogram postupu prací a koordinovala proces příprav, 
do kterého byla zapojena Legislativní rada VV ČSTV. Výkonný výbor ČSTV jednotlivé kroky komise 
schvaloval a proběhla dvě kola dialogu se sdruženými subjekty, včetně připomínkového řízení k prv-
ní navržené verzi novely (od 30.6. do 18.8.). 

První verze návrhu novely stanov z 28.6.2010 působila disharmonicky vzhledem k tomu, že byla 
sestavena z několika zdrojů. Cílem bylo zjistit, jaká jsou stanoviska a názory sdružených subjektů na 
změny, které jsou shrnutím dlouhodobých námětů ke změně stanov. Stačí si vzpomenout na několik 
valných hromad, které řešily otázku změny názvu nebo na valnou hromadu, která upravila ve sta-
novách institut Krajských sdružení ČSTV, jakožto organizačních jednotek, které mimochodem díky 
pozměňovacím návrhům nejsou řešeny zcela v souladu s obecně platnou právní úpravou.  V připo-
mínkovém řízení se k návrhu novely stanov vyjádřilo 46 sdružených subjektů a dále několik jednot-
livců, kteří vyjádřili svůj osobní názor. Kromě předložených připomínek byla sdruženým subjektům 
zaslána výzva Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, na kterou reagovalo Okresní sdružení ČSTV Lito-
měřice s požadavkem, aby se touto výzvou zabývala i Revizní komise ČSTV. Odbor legislativně právní 
a personální předložené připomínky a náměty zpracoval do souhrnného přehledu řazeného dle jed-
notlivých článků stanov (viz příloha). Tento přehled byl využit pro společné jednání Legislativní rady 
Výkonného výboru ČSTV a Komise pro novelizaci Stanov ČSTV.

V příspěvku uvádím připomínky, rozdělené do následujících oblastí :

1. Obecné připomínky
Vyskytly se názory, že novelizace stanov by se neměla uspěchat a měla by se řešit až na příští řád-

né valné hromadě. Objevily se hlasy, že pro připomínkové řízení nebylo stanoveno vhodné období 
vzhledem k tomu, že je doba dovolených a prázdnin. 

2. Změna názvu organizace
Z předložených připomínek vyplývá, že 4 sdružené subjekty zásadně odmítají změnu názvu, která 

dle jejich názoru by byla ekonomicky náročná a stejně by byla považována za tzv. „převlékání kabátu“.  
V ostatních připomínkách je vyjádřen souhlas se změnou, přičemž jsou navrhovány i jiné názvy než 
Asociace sportu České republiky. K tomu se uvádí, že ČSTV je v očích veřejnosti brán jako pozůstatek 
minulosti, když tento název je spojován s vedoucí úlohou KSČ a se začleněním organizace do Národ-
ní fronty. ČSTV je nyní rozhodně jinou organizací, nejsou v ní začleněny tělocvičné jednoty, Česká 
obec sokolská, Orel, Klub českých turistů, ATJSK či ČASPV a další spolky, které byly dříve organizačně 
začleněny do tzv. jednotné tělovýchovné organizace.

3. Postavení Krajských sdružení ČSTV
Předně je potřeba upozornit na skutečnost, že úprava krajských sdružení díky zásahům v připo-

mínkovém řízení, při schvalování stanov v roce 2001 se dostala do přijatého znění, které je v rozporu 
se zákonem č. 347/1997 Sb. Postavení krajských sdružení je nutno změnit a dát je do souladu se zá-
konem. Připomínky, které k postavení krajských sdružení přišly, se týkají jednak zvýšení pravomocí 
této instituce a dále účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím. Krajská sdružení jsou dle někte-
rých názorů zřízeny nedemokraticky, jejich úlohou bylo jednak nahradit oblastní pracoviště svazů 
a dále vytvořit orgán, který by byl partnerem k nově vytvořeným samosprávným územním celkům 
ČR. Není jednotný názor na jejich zastoupení na valné hromadě, navrhovatelé se spíše přiklánění 
k jejich účasti ve sboru zástupců svazů. K tomu se uvádí, že tyto připomínky vyplývají z nepochopení 
postavení Krajských sdružení ČSTV. Je naprosto správný názor, že krajská sdružení jsou ve smyslu  
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zákona č. 83/1990 Sb., organizačními jednotkami, které si ČSTV vytvořil k hájení zájmů této orga-
nizace v úrovni nově zřízených vyšších územně samosprávních celků. Krajská sdružení nelze slučovat 
a porovnávat s regionálními sdruženími, které byly ustanoveny na principu územního členění státu 
s tím, že zastupují sdružené subjekty TJ/SK při výkonu jejich členských práv. Regionální sdružení se 
vytvářejí demokraticky od základních článků TJ/SK a zvolené kritérium územního členění je histo-
ricky osvědčené a okresy jsou jednoznačně identifikovány zákonem. Návrhy a připomínky k úloze 
krajských sdružení lze vysvětlit nesprávným zněním současně platných Stanov ČSTV. Toto znění však 
neodpovídá zákonné úpravě.

4. Výkonná rada
Novela stanov z důvodu operativního řešení některých otázek předpokládá vznik výkonné rady. 

K tomu byly předloženy rozličné náměty, včetně stanovisek, že jde o zřízení orgánu, který bude nad-
bytečný, bude omezovat pravomoci výkonného výboru a ve svém důsledku půjde o snahy řídit ČSTV 
nedemokraticky pouze prostřednictvím několika vyvolených jednotlivců. Připomínky dále směřují 
k tomu, že pokud bude výkonná rada vytvořena, měla by být tvořena pouze osobami, které byly 
valnou hromadou řádně zvoleny do výkonného výboru. Jako nejvhodnější se jeví návrh ČMFS, dle 
kterého by výkonná rada byla 5 členná. Složení výkonné rady by vytvořil předseda, místopředsedo-
vé, dále člen výkonného výboru za největší sportovní svaz a řádný člen výkonného výboru ze sboru 
zástupců TJ/SK.

5. Jednací a volební řád
V několika námětech se uvádí, že je potřebné přímo ve stanovách zakotvit volební proceduru a  

jednací řád valných hromad. K tomu se uvádí, že je zřejmé, že jednací a volební řád by neměly být 
normou ad hoc pro jednotlivé konání valných hromad. Obě normy by po stanovách měly být stabil-
ně platnou interní normou organizace, která by dlouhodobě zajišťovala jistotu a znalost sdružených 
subjektů, jak bude probíhat jednání valné hromady, včetně volební procedury. Většina návrhů se 
s tímto názorem ztotožňuje.

6. Právní nástupnictví
V několika připomínkách a námětech se požaduje, aby v přechodných a závěrečných ustanove-

ních byla jednoznačně řešena otázka právního nástupnictví a dále, aby v ukládací části závěrečných 
ustanovení byly jasně stanoveny úkoly, které vyplynou ze změny stanov, zejména pak z eventuelního 
schválení změny názvu organizace. K tomu se uvádí, že jde o nepochopení smyslu novelizace sta-
nov ČSTV. Nejedná se o zánik organizace s právním nástupcem, novelizace stanov směřuje ke změ-
nám v systémech řízení, dále ke zjednodušení hlavního poslání organizace, v odstranění právních 
vad v platných stanovách (krajská sdružení) a v neposlední řadě k úpravě členství, zavedení institutu 
možnosti vyloučení z řad organizace a změny kompetencí Smírčí komise ČSTV. Novela stanov zaru-
čuje, že dosavadní členové ČSTV jsou bez dalšího členy ASČR, licence dříve vydané regionálními sdru-
ženími zůstávají nadále v platnosti a účast v obchodních společnostech zůstává nadále zachována, 
včetně majetkových a věcných práv. Valná hromada zmocní výkonný výbor k provedení potřebných 
úkolů a opatření vůči třetím osobám. Podrobnosti k provedení potřebných opatření budou zahrnuty 
do usnesení valné hromady organizace.

Přehled připomínek byl projednán Legislativní radou Výkonného výboru ČSTV, dále na společném 
jednání Komise pro novelizaci Stanov ČSTV a Legislativní rady Výkonného výboru ČSTV. Závěry z jed-
nání byly zapracovány do další verze návrhu úpravy Stanov ČSTV. Tento návrh byl ještě před projed-
náním 8.9.2010 ve Výkonném výboru ČSTV konzultován na Ministerstvu vnitra České republiky (zde 
s ohledem na návrhy změny názvu) a dále na legislativě Úřadu vlády ČR.
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 Výkonný výbor ČSTV došel k závěru, že novela Stanov ČSTV potřebuje větší časový prostor 
pro všeobecnou diskuzi a vypořádání se s věcnými připomínkami. Proto rozhodl nepředložit novelu 
stanov mimořádné valné hromadě ČSTV na podzim letošního roku a zařadit ji do programu řádné 
valné hromady ČSTV v roce 2011. V tomto smyslu přijal úpravu harmonogramu postupu prací na této 
novele.

Odboru legislativně-právnímu a personálnímu bylo uloženo, aby nadále se všemi připomínkami 
bylo pracováno formou diskuze s navrhovateli, s cílem dopracovat návrh tak, aby odpovídal většino-
vému zájmu sdružených členů ČSTV.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří iniciativně projevovali věcný i odborný zájem o nove-
lizaci Stanov ČSTV. Ubezpečuji, že žádný podnět nebude opomenut, ale současně upozorňuji, že je 
nutno se dohodnout na zásadních věcných záměrech novely a podle toho upravit její znění.

JUDr. Karel Poupě

Tisková konference ČSTV z 5.8.2010

V Praze se ve čtvrtek 5.8.2010 uskutečnila tisková konference Českého svazu tělesné výchovy. Před 
třicítku novinářů předstoupili předseda ČSTV Pavel Kořan, místopředseda ČSTV a předseda Českého 
svazu ledního hokeje Tomáš Král, Libor Varhaník, člen Výkonného výboru ČSTV a předseda Českého 
atletického svazu, a Jan Boháč, generální sekretář ČSTV. Hlavní náplní konference bylo informovat 
sdělovací prostředky o současné situaci ve financování sportu a prezentace prvních sto dní působení 
nového, v dubnu zvoleného, Výkonného výboru ČSTV.

Vystoupení zahájil předseda ČSTV Pavel Kořan výčtem ze svého pohledu nejvýznamnějších kroků 
a opatření, které VV ČSTV za 100 dní svého působení učinil. Předseda  připomněl deklaraci vůle 
politických stran z konference Sport a stát 2010 - vyvinout úsilí  ke zlepšení podmínek pro sport 
a pohybové aktivity občanů, včetně jejich financování. Vyzdvihl a ocenil zařazení sportu do Progra-

MF ČR oznámilo zkrácení příspěvku pro podporu sportu 
na rok 2010

Ministerstvo financí České republiky oznámilo v pátek 27.8. 2010 dopisem střešním spor-
tovním organizacím v ČR krácení letošní rozpočtované finanční podpory. 

ČSTV obdržel změnu rozhodnutí o poskytnutí státní podpory z ministerstva financí, kte-
rým se krátí dotace s názvem „ Podpora  zastřešujících občanských sdružení působících v ob-
lasti českého sportu a tělovýchovy“. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci „Kalousek“, jejíž 
devadesátiprocentní část pro tento rok je již vyplacena a sdružené subjekty ji mají k dispozici. 
Plošné krácení bylo oznámeno ve výši 10%, což pro ČSTV činí částku 20 394 900,- Kč. MF ČR 
odůvodňuje vydání změny rozhodnutí usnesením Vlády ČR č.552 ze dne 28.července 2010 k 
zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP max. do 5,3 %.

Předseda ČSTV Pavel Kořan obratem zaslal ministerstvu financí písemnou žádost o pře-
hodnocení rozhodnutí, ve které informoval o ohrožení existence systému organizovaného 
sportu a tělovýchovy, a současně požádal o schůzku ministra financí ČR.

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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mového prohlášení současné Vlády ČR a tlumočil své přesvědčení, že i tento krok usnadní  jednání 
o budoucím financování sportu. Zmínil, že jednání o přípravě rozpočtu jsou na samém počátku a 
vyjádřil naději, že  bude vyslyšena argumentace pro dostatečnou finanční podporu sportu. Předseda 
reagoval také na aktuálně medializovanou otázku Strahova a sdělil, že jakákoliv možná budoucí ře-
šení oblasti Strahova jsou v současné době ve fázi ideového námětu vycházejícího z Dlouhodobého 
programu ČSTV, kde se nabízí mnoho možností, jež musí být vůlí všech stran, které jsou zde vlastníky.

V následujících odpovědích na otázky přítomných zástupců sdělovacích prostředků doplnili před-
sedu ČSTV Libor Varhaník i Tomáš Král informacemi o současné finanční situaci atletického a hokejo-
vého svazu. Oba ve shodě potvrdili, že i přes vysoký objem prostředků získávaných z vlastního mar-
ketingu, není možné se současnými objemy finanční podpory jejich sportů, i sportu obecně, zajistit 
jeho rozvoj, vyšší dostupnost pro mládež i konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. 

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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K působení odborů KČT v rámci TJ/SK sdružených v ČSTV

Dne 1.7.2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 83/1990Sb. o sdružování občanů, která přinesla 
novou povinnost pro organizační jednotky občanských sdružení, a to povinnost oznámit stanovené 
údaje Ministerstvu vnitra ČR (konkrétně název, sídlo, den vzniku a den zániku). Tato změna zákona 
vyvolala řadu nejasností v TJ/SK sdružených v ČSTV, kde působí i odbory KČT. Zejména se jedná o to, 
že  řadě TJ/SK není zřejmé, zda tato změna zákona snad neznamená, že odbory KČT nadále nemohou 
působit v rámci TJ/SK.

K tomu je třeba uvést, že z právního hlediska nejde o žádnou změnu v právním postavení ani fun-
gování organizačních jednotek. Organizační jednotky jsou totiž právní praxí již řadu let považovány 
do určité míry za samostatné právní subjekty, které mají mít vlastní  IČ, a jsou i samostatným daňo-
vým subjektem (skutečnost, že některé organizační jednotky snad dosud své vlastní IČ nemají, na 
tom nic nemění). Proto se nejedná o takovou změnu, kde by jedním řešením bylo, že odbory 
KČT musí nutně vystoupit z TJ/SK.

Je tedy možné, aby i nadále odbory KČT fungovaly v TJ/SK tak jako dosud. Shodná skupina 
fyzických osob totiž může, pokud jde o sdružování občanů, tvořit dva rozdílné právní subjekty, 
respektive tato skupina osob může fungovat jako organizační jednotka jednoho občanského sdru-
žení (Klubu českých turistů) a současně může působit v rámci TJ/SK v souladu s jejími vnitřními 
předpisy (jako organizační jednotka TJ/SK nebo oddíl/odbor TJ/SK bez právní subjektivity atd.). 
Z právního hlediska se tedy k této skupině osob bude přistupovat různě podle toho, zda bude 
v konkrétním případě vystupovat jako organizační jednotka KČT (zejména práva a povinnosti vy-
plývající z členství v KČT) nebo oddíl TJ (práva a povinnosti ve vztahu k TJ).

Je-li tedy vůle na obou stranách (TJ/SK a odbory KČT) zachovat dosavadní stav, je to možné ovšem 
s tím, že odbory KČT si budou muset dát do pořádku všechny záležitosti související s jejich postave-
ním organizačních jednotek KČT (vlastní IČ, oznámení příslušných údajů MV ČR, přihlášení se u správ-
ce daně). Ve vztahu odboru KČT k TJ/SK bude třeba vycházet ze stanov TJ/SK. To v praxi znamená, že 
k  členovi odboru KČT se bude TJ/SK chovat jako ke svým ostatním členům, např. ho tedy bude i 
vykazovat v rámci statistiky ČSTV (kód turistika).V tomto smyslu proběhla i jednání  mezi KČT a ČSTV. 
Případné dotazy zasílejte na pravo@cstv.cz.

Legislativně právní a personální odbor ČSTV

P RÁVO

INZERCE
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Představujeme internetové stránky regionálních sdružení

Jak jsme slíbili v předchozím čísle Zpravodaje TP, přinášíme první příspěvek do nové rubriky, věno-
vané internetovým (webovým) stránkám regionálních sdružení ČSTV. Rozhodli jsme se symbolicky 
začít krajem Vysočina, jež leží na pomezí Čech a Moravy. Podrobně se budeme v tomto čísle Zpra-
vodaje TP věnovat stránkám RS ČSTV Jihlava. V závěru článku pak naznačíme možné řešení ne vždy 
jednoduché situace správy a aktualizování webu pro regionální sdružení. Zejména pro ta, která mají 
s využíváním vlastních internetových stránek problémy. 

www.cstv.cz/jihlava 

Správu webových stránek RS Jihlava zabezpečuje osobně jeho ředitel Vítězslav Holub. Z finančních 
důvodů ani nebyl vývoj stránek zadán dodavateli, ale byly vytvořeny svépomocí, a to přímo ředi-
telem. Tuto možnost určitě nemá každé RS ČSTV, přesto možnost oslovit například v IT orientova-
ného studenta, který web potřebného rozsahu a zpracování vytvoří za velmi příznivou cenu, má 
každý. Optimální by samozřejmě bylo profesionální zpracování, včetně podílu grafika, ale cena se 
pak pohybuje v desetinásobcích. Veškeré  práce, které může sekretariát RS ČSTV zabezpečovat 

K AM NA INTERNETU



v oblasti informačních technologií svépomocí, jsou nedocenitelné. Pravidelná a systematická ak-
tualizace stránek je pro jejich efektivní využívání nezbytná. V Jihlavě jsou webové stránky pravidelně 
aktualizovány přímo ředitelem, tedy opět bez dalších nákladů.

Na první pohled, zejména svým vzhledem, stránky RS Jihlava sice oko grafika neoslní, avšak při 
podrobnějším prostudování jejich obsahu a funkcí, ke kterým slouží, mě z uživatelského hlediska 
nadchly. Ihned po načtení úvodní stránky vaším prohlížečem si rozhodně všimnete lišty, na níž probí-
hají informace o termínech nejbližších sportovních akcí. Přímo pod ní, máte možnost nahlédnout do 
aktualit a ve spodní části okna jsou ještě uvedeny základní kontakty. Důležitý je také údaj o poslední 
aktualizaci.

Levý postranní panel je v horní části věnován důležitým odkazům na: úvodní stranu, dokumenty 
o sportu, software ke stažení a instituce sportovního prostředí. Za velmi účelný považuji odkaz PAS-
PORTIZACE a navržené řešení získávání údajů od sdružených subjektů. Spodní část panelu dává mož-
nost dozvědět se více o RS Jihlava, poskytovaných službách a činnosti, členské základně, sportovních 
akcích v regionu, grantech, anketě „Nejlepší sportovec“, ale také zajímavých netradičních projektech 
– Bazar TJ/SK a Knihovna ČSTV, které zajímavým způsobem rozšiřují nabídku služeb poskytovaných 
RS ČSTV Jihlava sdruženým členům i sportovní veřejnosti.

V pravém panelu mají možnost prezentovat své internetové stránky sdružené tělovýchovné jed-
noty a sportovní kluby.

Jak uvidí každý, kdo webové stránky RS Jihlava navštíví, tento nástroj může šetřit náklady na ko-
munikaci (ne všechny dokumenty je nutné tisknout a posílat poštou nebo emailem) se sdruženými 
subjekty, může také posloužit k informování veřejnosti o sportovním dění v regionu, vhodně vytvo-
řenými rubrikami a napsanými články je možné vyjádřit poděkování za podporu obcím a městům, 
podnikatelským subjektům i funkcionářům z řad TJ a SK. Což se vše podle mého názoru v Jihlavě daří.

Závěrem se ještě vrátím k onomu v úvodu předestřenému řešení, které sice přímo nepopisuje 
systém zavedený v Jihlavě, ale v podstatě z něj vychází.

Je jasné, že se v dnešní době jen velmi obtížně hledají finanční zdroje na jakékoliv rozšiřování čin-
nosti regionálních sdružení. Vytvoření, správa a aktualizace webu je pro samotné regionální sdružení 
relativně nákladnou záležitostí. Možnost řešení proto lze hledat ve sloučení zajištění tvorby, správy a 
aktualizace internetových stránek pro více regionálních sdružení současně, například podle krajové 
příslušnosti, pod jednu kompetentní osobu, která by měla na starosti správu webu a vkládání aktu-
álních informací dohodnuté skupiny RS. Odpadly by tak náklady na zaškolování více osob. Aktuální 
informace určené pro umístění na web samozřejmě by muselo každé RS poskytovat samo, avšak 
vložení je možné uskutečňovat prostřednictvím elektronické komunikace odkudkoliv. Ekonomicky 
by bylo řešení velmi úsporné.

Jednotná šablona internetových stránek umožňuje vytvořit stránky rozdílného charakteru při po-
užití různých barevných kombinací a publikování rozdílných fotografií, takže se nabízí dostatek pro-
storu i pro ty, kterým by nevyhovovala přílišná jednotnost vzhledu.

Zájemci o vytvoření skupiny se mohou hlásit na mém emailu: kovar@cstv.cz

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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S PORT A ZDRAVÍ

Chyť svůj sen je nový projekt, který je určen všem mladým lidem ve věku 11-21 let. Nabízí jim je-
dinečnou příležitost splnit si některý ze svých snů. Přeje-li si někdo vydání cédéčka své kapely, 
shání prostředky na dětský tábor, touží po setkání se slavnou osobností, chce atraktivní výlet pro 
svou třídu nebo vybavení pro svůj sportovní oddíl, je tu projekt DreamCatcher přesně pro něj! Co 
pro to musí člověk udělat? Sestavit si tým lidí o minimálním počtu 3 členů, maximálně 35 členů. 
Zaregistrovat svůj sen i celý tým na portálu www.dreamcatcher.cz, vyhrát hlasování a část snu 
si „odpracovat“. Přihlášené sny musejí být proveditelné a měly by v ideálním případě přinést užitek 
i někomu jinému, než jen jednotlivci, který ho přihlásí. O tom, které sny nakonec dostanou šanci 
na realizaci, rozhodne svým hlasováním veřejnost spolu s DreamTeamem. Ten je složen z předních 
osobností kulturního, sportovního a společenského života. „Odpracování“ by mělo probíhat v ne-
ziskovém sektoru a práce by měla být veřejně prospěšná. Měla by tedy přinést užitek pro místo, 
kde žijí nebo pro lidi v jeho okolí. Zde by mohly pomoci i sportovní neziskové organizace tím, že 
nabídnou možnost odpracování snu. 

Každý sen musí mít svého garanta, tedy člověka, kterému již bylo 18 let. Může to být člen týmu, 
někdo z rodiny, trenér, učitel nebo vedoucí oddílu. Právě učitelé, trenéři nebo vedoucí oddílu mohou 
svým svěřencům významně pomoci při cestě za splněním jejich snů tím, že jim pomohou zformulo-
vat a přihlásit jejich sen. Víme, že zejména Vy a také rodiče dokážou dnešní „náctileté“ přivést k aktiv-
ní a smysluplné činnosti, což je hlavním cílem tohoto projektu. 

Budeme moc rádi, pokud nám s tím pomůžete! 

Členové oddílu se nebáli 
„odpracování“ a tím získali vysněného pomocníka

Chyť svůj sen - DreamCatcher





 Už 12 týmů si svůj sen splnilo! Mimo 
jiné i začínající kapela Escape the Deer 
z Prahy, která si přála bicí. Ze sportovců 
se štěstí usmálo na oddíl stolního tenisu 
z Dlouhomilova. 

Zástupce oddílu stolního tenisu: „Jsme 
oddíl stolního tenisu skládající se z chlap-
ců i dívek. Našim přáním je robot, který by 
zkvalitnil náš trénink a pomohl by nám k 
dosažení lepších výkonů. Trénink na robo-
tu je nejefektivnější způsob zlepšení, jak 
pro začátečníky, tak i pro pokročilejší hrá-
če. Robota si už přejeme několik roků, ale 
bohužel z finančních důvodů koupě nepři-
chází v úvahu.“

Který další tým rozšíří jejich řady?

Z podkladů organizátora akce 
zpracoval David Opatrný

Členové oddílu zdokonalují své výkony pomocí nového robota 

Zástupce kapely si převzal vysněnou bicí soupravu
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Cílem programu je nabídnout rodičům a je-
jich dětem novou volnočasovou aktivitu v podo-
bě pravidelných atletických kroužků, a zároveň 
podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v 
oddílech a klubech. Cílovou skupinou jsou děti 
od 5 do 11 let. Pomocníkem jak pro atletické klu-

by, tak pro rodiče, kteří chtějí pro svoje ratolesti 
najít kvalitní sportovní vyžití, jsou nově spuštěné 
webové stránky www.atletikaprodeti.cz.  Tyto 
stránky obsahují seznam všech klubů, které se 
do tohoto programu zapojily. Vyhledávat ten 
„správný“ oddíl, který odpovídá požadavkům,  

Inspirace pro vás – Atletické školky a přípravky

V tomto článku Vám chceme představit jeden z programů, který upoutal naši pozornost. Jedná se 
o nově rozběhlý program Českého Atletického svazu – Atletické školky a přípravky. Zdá se, že atle-
tický svaz vyřešil problém informovanosti  rodičů a mladých atletů o existenci atletických přípravek 
velice elegantně a podle ohlasů i účelně.  Současně dal možnost klubům a oddílům prezentovat svoji 
činnost s mládeží. 
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může uživatel buď podle bydliště, nebo podle 
věkové kategorie dítěte. Cílem stránek je, aby se 
děti i rodiče na stránky vraceli, proto zde najdou 
i  informace o připravovaných akcích pro mládež  
a mnoho novinek z dění okolo mládežnické at-
letiky. 

Kromě mediální podpory připravil Český at-
letický svaz pro tento projekt metodiku, dodal 
oddílům metodické materiály a školí trenéry pro 
přípravky a školky. Za posledního tři čtvrtě roku 
bylo vyškoleno kolem dvou set trenérů. Jsou 
také vyrobeny zvláštní atletické sady s lehkými 
pomůckami pro skupiny dětí od pěti do sedmi 
let a pro děti od osmi do jedenácti let, se kterými 
se v těchto školách a přípravkách pracuje.

„Pokud jde o finanční zajištění, projekt je primár-
ně financován z komerčních zdrojů:“Jak nám řekla 
tisková mluvčí ČAS Karolína Farská.“ Partnery jsou 
společnosti – Česká spořitelna, ČEZ a OKIN, dále 
nakladatelství Mladá fronta. Na projektu se podílí 
také Ústecký kraj, který je pilotním krajem projektu 
a město Ostrava, jako pilotní město projektu. Cílem 
projektu do budoucna je, aby se tzv. samofinanco-
val. Tedy přesněji řečeno - cílem Českého atletické-
ho svazu je nastartovat tento projekt a dlouhodo-
bě ho podporovat, nicméně oddíly a kluby by měly 
dokázat své náklady na atletické školky a přípravky 
pokrývat z příspěvků dětí, které se jim do atletic-
kých školek a přípravek přihlásí (tzv. „kurzovné“ by 
mělo oddílům pokrývat náklady). 

Projekt Atletika pro děti podporují také známé 
atletické osobnosti: Tomáš Dvořák, Jan Želez-
ný a Barbora Špotáková. „Možná se nám to tak 
nezdá, ale tohle je podle mě nejdůležitější projekt, 
který tu kolem sportu je. Má obrovskou budouc-
nost, atletika je základ všech sportů. A na dětech 
je krásné, že je to opravdu čistý sport, zábava,“ říká 
Jan Železný. „Jsem rád, že se na stadion dostanou 
ti nejmenší a získají k němu nenásilnou a hravou 
formou pozitivní vztah,“ dodává šéftrenér ČAS 
a bývalý vynikající desetibojař Tomáš Dvořák. 

V projektu nejde o to, aby se z takto malých 
dětí stávali „profesionálové“. Naopak – služba je 
určena rodičům, kteří hledají pro své ratolesti 
kroužek zaměřený na všestrannou pohybovou 
aktivitu. Dnešní nabídka pro děti je pestrá - od 
plavání, tenisu, fotbalu až po keramiku či zpěv. 

Atletika je však v něčem „jiná“. V začátcích nenutí 
děti ke specializaci, a proto by měla umět těžit ze 
své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, 
hod - to jsou pohybové aktivity,  které jsou zákla-
dem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale 
i pro jiné sporty.

Mgr. David Opatrný
Management sportu

foto: graf.cz

 „Zavedením školek získáme budoucí atletic-
ké nadšence. Ať už u atletiky zůstanou nebo 
se jí budou věnovat pouze rekreačně, my jim 
ukážeme přirozenou cestu ke sportu. A tím 
doufám i předejdeme tomu, aby se jejich dal-
ší kroky v pozdějším problematickém věku 
ubíraly špatným směrem,“ upřesňuje předse-
da Českého atletického svazu Libor Varhaník.



Více informací na www.skipec.com, opravdové zážitky až na místě.



Evropský olympijský festival podpoří české sportovní hvězdy 

Pět měsíců zbývá do slavnostního zahájení 10. Zimní-
ho evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 
2011 v Libereckém kraji. Do příprav této sportovní události 
se zapojily také známé sportovní osobnosti, které se staly 
Patrony pro každou z osmi soutěžních disciplín festivalu. 
Slavnostně byl také pokřtěn oficiální maskot festivalu, ram-
pouch Rampič Fundič. EYOWF 2011 se bude konat od 12. 
do 19.února 2011 v Liberci, Jablonci nad Nisou a Kořenově-
Rejdicích. Očekává se příjezd až 1 500 účastníků z 49 zemí 
Evropy.

EYOWF 2011 je prestižní soutěží pro mladé závodníky do osmnácti let, budoucí hvězdy světové-
ho sportu. Organizační výbor festivalu mimo to oslovil také nejlepší české reprezentanty v zimních 
disciplínách a požádal je o podporu této akce. Všech osm soutěžních disciplín tak získalo špičkové 
patrony. Stali se jimi - v alpských disciplínách Šárka Záhrobská, v běhu na lyžích Lukáš Bauer, v biat-
lonu Veronika Vítková, v krasobruslení Tomáš Verner, v ledním hokeji brankář Marek Schwarz, ve 
skoku na lyžích Roman Koudelka, v severské kombinaci Pavel Churavý a ve snowboardingu Michal 
Novotný.

Lukáš Bauer, nejlepší český běžec na lyžích a trojnásobný medailista ze zimních olympijských her, 
o své záštitě  dlouho nepřemýšlel. „Pro mladé sportovce festival představuje jejich dosud největší životní 
soutěž a současně i obrovskou motivaci do další kariéry. Lyžování potřebuje nové vzory  a věřím, že 
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EYOWF 2011 nabídne důstojné pokračovatele naší generace,“ přeje si Lukáš Bauer. A mladobole-
slavský hokejový brankář Marek Schwarz dodává: „Sám jsem se kdysi EYOWF zúčastnil, je to výborná 
akce. Máte možnost setkat se i se závodníky z jiných disciplín, což je velmi pěkné zpestření. Zahraniční 
účast zase nabízí možnost vidět jiný styl trénování i závodění. Takové porovnání je také důležité. Doufám, 
že se českým sportovcům bude před domácím publikem dařit.“  

Šampioni i mladé naděje

Protipóly zkušených patronů budou na EYOWF 2011 mladí a talentovaní čeští sportovci, kte-
ří s největší pravděpodobností sami budou na festivalu startovat. Tyto závodníky, kteří se stanou i 
„Tvářemi“ svých soutěží, vybrali organizátoři na doporučení managementu jednotlivých sportovních 
odvětví. Alpské disciplíny zastupuje Ester Ledecká z Prahy, běh na lyžích Petra Hynčicová z Liberce, 
biatlon Jessica Jislová z Jablonce nad Nisou, krasobruslení Petr Coufal z Ostravy, lední hokej Josef 
Mikyska z Frýdlantu, skoky na lyžích Vít Háček z Harrachova, severskou kombinaci Ondřej Kelnar 
z Valašského Meziříčí a snowboarding Eva Samková z Vrchlabí. 

Do třetice všeho dobrého získají nejen sportovci, ale i hosté a diváci podporu a zábavu díky masko-
tovi festivalu. Tím se stal rampouch Rampič Fundič. „Slibuji, že budu hodně poťouchlý i tvrdý soupeř a 
na souboje se všemi účastníky festivalu se už hrozně moc těším. No, a když přesto někdo všechny moje 
nástrahy, lsti a pastičky úspěšně zvládne a půjde si dokonce v cíli pro medaili, tak mu nakonec uznale za-
tleskám a nabídnu mu i své ledové objetí,“ slíbil při slavnostním křtu za účasti Patronů a Tváří festivalu i 
zástupců Českého olympijského výboru Rampič Fundič.

OV EYOWF 

197/10
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SPORTFILM LIBEREC 2010 - INTERNATIONAL FICTS 
FESTIVAL

Ve dnech 5. až 7.10. se v Libereckém nákupním centru „Géčko“ uskuteč-
ní filmový festival Sportfilm Liberec 2010. Jste srdečně zváni do prostorů 
nákupního centra, kde proběhne promítání soutěžních, ale i nesoutěžních 
snímků z archivu festivalu. Úroveň soutěžních snímků tohoto ročníku je 
vysoká, a tak se bude na co koukat. Soutěží jak snímky z české produkce, 
tak z produkce zástupců evropských i mimo evropských států.

Slavnostní vyhlášení vítězů Sportfilmu 2010 proběhne 7.října v Aule 
„M“ Technické University v Liberci – koleje v Harcově. Vítězní čeští zá-
stupci ve vypsaných kategoriích postupují do mezinárodního finále, 
které se uskuteční v Miláně. Organizátorem festivalu je Liberecká 
sportovní a tělovýchovná organizace (regionální sdružení ČSTV) 
v čele s V. Boháčem a ředitelem festivalu P. Landou. Sportfilm je dru-
hým nejstarším festivalem svého druhu na světě a jeho tradice se 
v Liberci udržuje již třináct let.

NÁZEV REŽIE

Cílové rovinky Kateřiny Neumannové Karel Jonák

Artic Circle race S. Bartůšek, P. Zámyslický

Basketmánie Petr Musil

Cesta meče Daniel Šumbera

Pohyb tělem a duší Theodora Remundová

Postavení mimo hru Ivan Biel

Na dosah Jan Celner

Na jeden nádech do hlubin Roman Ondrůj

Velikonoční jadranská regata Daniel Šumbera

Zaplaťpánbůh za fotbal Ivan Stehlík

Ženy v boji Tereza Tara

Fly your way M. Trdla, T. Galásek

Wunderbaum Robin Kaleta

Bezpečný freeride Tomáš Vaďura

Odpolední slavnost František Sláma

Poslední olympiáda František Sláma

Volání severu František Sláma

Never give up František Sláma

Nahoře je adrenalin František Sláma

Ecce ach Maco Tomáš Vaďura

100 Anni di international Hockey Stanislav Štefánik

21 in Sharapova´s favour A. Gurbamberdieva

Elena Isinbaeva. The queen of height Oleg Papa

Elite sport dramas - Collection of Olympic games essay II Vadim Ostrovsky

Kickoff! Report - the stars of tommorow: Borussia 
Mönchengladbach´s youth academy

Juergen Mueller

The Olympians 2008 - Beijing Zbigniew Rytel

The second jump Artur Szulc

Why do Jamaicans run to fast? M. Calorfé Llorens

Buscon: Searcher swindler Anthony Alcalde

Greate scandales - Collection of Olympic games essay IV Vadim Ostrovsky

The unfinished history Artur Szulc

Soutěžní snímky

Mgr. David Opatrný
Management sportu

sportfilm
2010

Nákupní centrum Géčko, Liberec5. - 7. října 2010

13. ročník  festivalu sportovních filmů s mezinárodní účastíPořadatelem a vyhlašovatelem festivalu 
je Liberecká sportovní 

a tělovýchovná orgaizace o.s.Filmový festival se koná pod patronací 

Českého olympijského výboru

RTA - DA NANG CITY - BARCELONA - TASHKENT - KAMPALA - TEHRAN

GIZIA - BEIJING - LIPETSK - KAZAN - KIEV - LIBEREC - MILANO

d.
Harcově

www.sportfilm.cz
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Probíhá soutěž o nejhezčí sportovní fotografii 2010

Po prvním kole soutěže „O nejhezčí sportovní foto“ redakce časopisu Zpravodaj TP  vy-
hlásila druhé kolo této soutěže. Soutěží se o sportovní publikace nakladatelství Olympia, 
například životopis Emila Zátopka „Emil Zátopek sportovní legenda“ a vítězná fotografie 
bude umístěna na obálku listopadového čísla Zpravodaje TP.

Sportovní fotografie, zachycující krásu pohybu a 
radost ze sportu jsou nedílnou součástí Zpravodaje 
TP po řadu desetiletí, proto doufáme, že i vy nám 
pomůžete obohatit jeho grafickou podobu a soutě-
že se zúčastníte. 

Soutěž probíhá od 1.července 2010 do 1.listopa-
du 2010 a soutěžní fotografie musí být zaslána v di-
gitálním formátu. Zúčastnit se jí může kdokoli kro-
mě členů redakce Zpravodaje TP. Téma fotografie 
musí být sportovní nebo jakýmkoliv způsobem se 
sportem spojené. Požadované rozlišení pro možné 
použití fota by mělo být 300DPI, tj. fotografie veli-

kosti cca 800kB až 1MB, rozlišení fotografie není podmínkou pro vstup do soutěže, ale jed-
ním z kritérií hodnocení. Sportovní fotografie s popisem události a jménem autora zasílejte 
na adresu opatrny@cstv.cz.

Děkujeme za příspěvky a přejeme vám mnoho úspěchů při fotografování sportovních 
událostí.

Redakce Zpravodaje TP

S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 
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Blahopřejeme

Atletika
Curyšská Weltklasse potvrdila celkové vítězství Barbory Špotákové v seriálu Diamantové ligy. Barboře 
stačilo druhé místo ve finálovém závodě. Zuzana Hejnová zopakovala své druhé místo z Londýna 
a v celkovém pořadí disciplíny se posunula také na druhé místo. V dobré konkurenci obsadil v závodě 
na 110 m překážek výborné čtvrté místo Petr Svoboda.

Cyklistika
V červenci doslova zářil reprezentant v MTB Jaroslav Kulhavý, který nejprve v izraelské Haifě vybojo-
val titul mistra Evropy a za čtrnáct dní na tento skvělý výkon navázal historicky nejlepším umístěním 
českého jezdce v závodu SP ve švýcarském Champéry, kde obsadil druhé místo.
Nejlepší český silničář Roman Kreuziger obsadil stejně jako v loňském roce výbornou devátou pozici 
na nejslavnějším etapovém závodě světa Tour de France a potvrdil tak svoji příslušnost ke světové 
špičce.

Další mistrovský titul ve své kariéře vybojoval na 
MS handicapovaných cyklistů v kanadském Baie-
Comeau v časovce kategorie C4 Jiří Ježek. Bronzo-
vou medaili vybojoval Michal Stark v kategorii C2.
V americkém Windhamu potvrdili čeští bikeři 
dobrou formu z celé sezóny a dali tak příslib před 
MS. Jaroslav Kulhavý jako první Čech dokázal zví-
tězit v SP v závodě MTB, v celkovém hodnocení 
pak obsadil skvělé třetí místo. Dobrých výsledků 
dosáhli také reprezentanti ve fourcrossu. V po-
sledním závodu SP obsadil druhé místo Michal 
Prokop, což mu stačilo ke čtvrtému místu cel-
kově, třetí místa obsadili Jana Horáková, třetí je 
i v celkovém hodnocení, a Tomáš Slavík, celkově 
na skvělém druhém místě.
Na mistrovství světa horských kol v kanadském 
Mont-Sainte-Anne zaznamenalo naše reprezen-
tační družstvo historický úspěch.
Česká štafeta bikerů potvrdila medailové ambice 
v prvním závodu mistrovství světa ziskem bron-
zu. Kvarteto Jaroslav Kulhavý, Ondřej Cink, Kate-
řina Nashová, Tomáš Paprstka nestačilo pouze na 
vítězné Švýcary a druhé Němce. 
Čeští jezdci doslova ovládli závod ve fourcrossu. 

Tomáš Slavík se stal poprvé v kariéře mistrem světa a Michal Prokop získal bronzovou medaili. V sou-
těži žen si dojela pro stříbro Jana Horáková a třetí skončila Romana Labounková.
Úspěšné vystoupení naší reprezentace podtrhl v nejprestižnějším závodě MS Jaroslav Kulhavý, který 
se stal vicemistrem světa v cross country, když nestačil pouze na vítězného Španěla Hermidu.

Horolezení
Na světovém poháru ve francouzském Chamonix vyhrál Libor Hroza závod v lezení na rychlost.
Adam Ondra vyhrál poslední závod světového poháru v boulderingu v Mnichově a zajistil si tím 
1. místo v celkovém hodnocení.                                                                                                                               
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Jachting
Veronika Fenclová obsadila v celkovém hodnocení světového poháru v olympijské třídě laser radial 
skvělé druhé místo.

Kanoistika
Karolína Galušková získala titul juniorské vicemistryně světa ve slalomu na divoké vodě v závodu 
kajakářek ve francouzském Foix. Kvalitu naší juniorské reprezentace potvrdily zisky medailí ve všech 
závodech hlídek. Bronz získala družstva kajakářek, kajakářů a singlířů a ještě o stupeň výše vystoupali 
deblíři.
Mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě konané netradičně v Srbsku na řece Ibar se pro 
české reprezentanty změnilo v medailové hody. V závodu singlkanoistů získal zlato Vladimír Slanina  
před Antonínem Halešem, kteří společně s Alešem Kristkem ovládli také závod hlídek. Zlatou sbírku  
rozšířil ještě Richard Hála ve sprintu kajakářů.
Na moskevském Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice vybojovali 
naši reprezentanti dvě medaile a dalších sedm umístění mezi nejlepšími šesti.
Josef Dostál se mezi juniory prosadil na stříbrný stupínek v závodu kajakářů na 1000m (olympijská 
disciplína). Taktéž na kilometrové trati dokončil svou finálovou jízdu kvartet kanoistů ve složení Spá-
lenský, Drahokoupil, Luňáček, Dubský na třetím místě.
Až na podruhé, poprvé bylo v květnu zrušeno kvůli povodním, se mohlo na kanále ve slovenském 
Čunovu uskutečnit Mistrovství Evropy ve slalomu na divoké vodě.
Česká výprava veze od Dunaje celkem čtyři medaile, dvě individuální a dvě ze závodů hlídek. Volf se 
Štěpánkem obsadili druhé místo v závodě deblkanoistů a s hlídkou (Koplík-Vrzáň, Přinda- Havlíček) 
přidali jediný titul. Cennou bronzovou medaili získal v závodě kajakářů Vavřinec Hradílek. Stříbro vy-
bojovala hlídka singlířů ve složení Ježek, Mašek, Jáně.
Český čtyřkajak ve složení Ondřej Horský, Jan Souček, Daniel Havel a Jan Štěrba vybojoval na mistrov-
ství světa v rychlostní kanoistice v polské Poznani bronzovou medaili na olympijské kilometrové trati.
Z akademického mistrovství světa v polské Poznani přivezla naše reprezentace kompletní medailo-
vou sbírku. O zlato a stříbro se zasloužil čtyřkajak žen na kilometrové trati ve složení Andrea Dokto-
rová, Anna Adamová, Jana Šebestová a Lucie Matoušková, na dvoustovce vystřídala v posádce Lucii 
Matouškovou Jana Blahová, která získala bronz na dvoustovce také mezi jednotlivkyněmi.
Stříbro kajakáře Vavřince Hradílka, který tak korunoval skvělou sezónu, a kompletní sada medailí 
z hlídek, taková je bilance vodních slalomářů z MS ve slovinském Tacenu. Hlídka kajakářek ve složení 
Štěpánka Hilgertová, Irena Pavelková a Marie Řihošková získala zlato, o stříbro se postarali deblíři 
Jaroslav Volf - Ondřej Štěpánek, Lukáš Přinda - Jan Havlíček a Tomáš Koplík - Jakubem Vrzáň, sbírku 
doplnili bronzem singlíři Stanislav Ježek, Jan Mašek a Michal Jáně.

Kolečkové brusle
Čeští junioři získali v německém Düsseldorfu po výhře nad týmem USA titul mistrů světa v inline 
hokeji federace FIRS.
Na MS v inline hokeji konaném v Berouně se české ženy dokázaly prosadit ve finálovém utkání proti 
kanadskému výběru a získaly titul mistryň světa.
Čeští muži se museli po semifinálové porážce od pozdějších vítězů turnaje z USA spokojit s bronzo-
vými medailemi, které vybojovali nad týmem Francie.

Moderní pětiboj
David Svoboda se stal v maďarském Debrecínu mistrem Evropy v moderním pětiboji. Společně s Mi-
chalem Michalíkem a Ondřejem Polívkou navíc získal stříbrnou medaili v soutěži družstev se stejným 
bodovým ziskem jako Němci. O jejich celkové výhře po dlouhém dohadování rozhodlo vítězství v 
šermu.                                                                                                                                                                                   



 V čínském Čcheng-tu bojovali pětibojaři o světové medaile. Stříbro vybojovalo naše mužské 
družstvo ve složení Ondřej Polívka, Michal Sedlecký a David Svoboda. Na další medaile naši repre-
zentanti nedosáhli.

Orientační sport
Na Akademickém mistrovství světa ve švédském Gustafsu se prosadilo reprezentační družstvo orien-
tačních běžců. Největšího úspěchu dosáhla na krátké trati Radka Brožková, když žádné ze soupeřek 
nedala šanci a vybojovala titul akademické mistryně světa. Medailovou sbírku zkompletovaly štafety. 
Ženy: Svobodná, Brožková, Duchová skončily třetí, zatímco mužské družstvo ve složení Dlabaja, Šedi-
vý, Procházka si svým výkonem vybojovalo dokonce stříbrné medaile.

Pétanque
Z 5. mistrovství Evropy konaného ve slovinské Lublani přivezla bronzovou medaili ze soutěže ve vy-
rážení Lucie Venclová.

Plavání
Šestnáctiletá dálková plavkyně Lenka Štěrbová ml. se stala nejmladší Češkou, která zdolala kanál La 
Manche. Trasu z Anglie do Francie uplavala za devět hodin a 22 minut.

Tenis
Tenista Tomáš Berdych navázal také na dvorcích All England Clubu na svůj výborný výkon z červno-
vého French open, když na slavném Wimbledonu postoupil až do finále. Cestou do něj mimo jiné 
vyřadil také krále posledních let, Švýcara Rogera Federera.
Skvělý výkon Tomáše doplnila svou premiérovou účastí v semifinále, jednoho z turnajů velké čtyřky, 
ještě Petra Kvitová.
Navíc juniorka Kristýna Plíšková vyhrála turnaj juniorek.
Český daviscupový tým postoupil po výhře nad výběrem Chile 4:1 do semifinále, v němž bohužel 
prohrál se silným výběrem Srbska.

Veslování
Na finálovém závodu SP veslařů v Lucernu potvrdili členové reprezentačního výběru svou příslušnost 
ke světové špičce. Bezkonkurenční jsou v letošní sezóně výkony skifaře Ondřeje Synka, který nenašel 
na světové scéně přemožitele ani napotřetí a vyhrál tak celkové hodnocení SP. Do dobré formy se 
po pauze vrací Miroslava Knapková, která obsadila druhé místo. Čtvrté místo v závěrečném klání SP 
stačilo sestrám Antošovým k druhému místu v celkovém hodnocení dvojskifů žen.
Veslařka Jitka Antošová se v maďarském Szegedu stala akademickou mistryní světa na skifu.
Celkem čtyři medaile vezou naši veslaři z portugalského Montemor-o-Velho. Evropským titulem oz-
dobil skvělou sezónu skifař Ondřej Synek. Stříbro vybojovala Miroslava Knapková a bronzové medai-
le si zajistily mužské posádky dvojskifu (David Jirka, Petr Vitásek) a čtyřky bez kormidelníka (Michal 
Horváth, Milan Bruncvík, Milan Doleček a Jan Gruber).

Volejbal
Plážové volejbalistky Markéta Sluková a Kristýna Kolocová vyhrály mistrovství Evropy do 23 let. Na 
šampionátu na řeckém ostrově Kos neztratily ani set.
Družstvo juniorek získalo na svém mistrovství Evropy v Srbsku po stabilních výkonech v celém prů-
běhu šampionátu bronzové medaile.
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  1.9.  Závěrečné atletické závody série World Challenge ZÁHŘEB/CRO
 1. -7.9. MS v moderním pětiboji ČCHENG-TU/CHN
 1. -15.9. MS v pozemním hokeji žen BUENOS AIRES/ARG
  3.9. Zahájení kvalifikace na fotbalové ME 2012
 3. -5.9. MS v duatlonu EDINBURGH/GBR
 3. -12.9. ME ve vodním pólu ZÁHŘEB/CRO
  4.9. Turnaj SP v kolové ALTDORF/SUI
  5.9. VC San Marina, závody MS silničních motocyklů MISANO/ITA 
 5. -12.9. MS ve squashi žen TASMANIA/AUS
 6. -12.9. MS v zápase MOSKVA/RUS
 8. -12.9. Finálové závody MS v triatlonu BUDAPEŠŤ/HUN
 9. -12.9. MS ve vodním slalomu TACEN/SLO
 9. -12.9. MS v judu TOKIO/JAP
  10.9. VC Québecu, cyklistický jednorázový závod (ProTour) QUEBEC/CAN
 10. -12.9. ME ve veslování MONTEMOR-O-VELHO/PRT
 10. -12.9. Závod MS v automobilových soutěžích OBIHIRO/JAP
 11. -12.9. Světové atletické finále RABAT/MAR
 11. -17.9. MS v boxu žen BRIDGETOWN/GBR
 11. -19.9. ME ve stolním tenisu OSTRAVA/CZE
  12.9. VC Itálie, závody MS vozů F1 MONZA/ITA
  12.9. Závěrečné závody MS v motokrosu ( třídy MX1 a MX2) MANTOVA/ITA 
  12.9. Cyklistický jednorázový závod (ProTour) MONTREAL/KAN
  12.9. Závěrečný závod SP žen v silniční cyklistice NORIMBERK/GER
  14.9. Zahájení fotbalové Ligy mistrů 2010/11
  16.9. Zahájení fotbalové Evropské ligy 2010/11
 16. -19.9. SP v synchronizovaném plavání ČCHANG-ŠU/CHN
 17. -19.9. Semifinálová utkání tenisového Davisova poháru
 17. -19.9. Pohár mistrů evropských zemí (field lakros) MANCHESTER/GBR
 17. -22.9.   Finále SP ve sportovní střelbě (brokové zbraně) ISTANBUL/TUR
  18.9. Závěrečné finálové závody MS na dlouhé ploché dráze ISTANBUL/TUR
 18. -30.9. MS ve vzpírání ANTALYA/TUR
  19.9. VC Maďarska, závody MS silničních motocyklů BALATON RING/HUN
  19.9. Závěrečné závody MS v motokrosu (třída MX3) BALATON RING/HUN
 19. -26.9. MS v moderní gymnastice MOSKVA/RUS
 23. -26.9.  MS v kanoistickém maratonu BANYOLES/ESP
 23.9. -3.10. MS v basketbalu žen BRNO/CZE
 24. -26.9. SP ve stolním tenisu žen NEURČENO
  25.9. PRAHA-Karlovy Vary-Praha, cyklistický jednorázový závod (kategorie 1.2)
  25.9. Turnaj SP v kolové OFTRINGEN/SUI
 25. -26.9. Mistrovství ČR v jezdectví (voltiž) ALBERTOVEC/CZE
 25.9. -10.10. MS ve volejbalu mužů ŘÍM/ITA
 25.9. -10.10. Světové jezdecké hry LEXINGTON/USA
  26.9. VC Singapuru, závod MS vozů F1 SINGAPUR
  26.9. Motokros národů DENVER/USA
  28.9. Mistrovství ČR v silniční cyklistice (časovka dvojic) BŘEZNICE/CZE
 28.9. -1.10. SP družstev ve stolním tenisu DUBAJ/SAE
 29.9.- 3.10. MS v silniční cyklistice MELBOURNE/GEELONG/AUS 
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Pokyn předsedy ČSTV č. 3/2010
ze dne 8.9.2010

ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV 
za rok 2010

Čl. I.

Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne  8. září 2010 - usnesení č. 
10/05/062 (podle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 Směrnice ČSTV č. 2/1999 Sb. ČSTV o statistickém zjišťování a šetření 
v ČSTV a v jeho členských TJ/SK a svazech). Slouží k zajištění sběru nezbytných údajů o členské základně 
v TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdružených v ČSTV k 31. prosinci 2010**.

Čl. II.

1. Základem pro zpracování statistiky členské základny v ČSTV za rok 2010 jsou jmenné seznamy 
členů TJ a SK sdružených v regionálních sdruženích  ČSTV v rozsahu údajů dle Směrnice ČSTV 
č.2/1997 Sbírky ČSTV o evidenci členské základny v ČSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze členy TJ 
a SK, které mají vlastní stanovy, identifikační číslo (IČ) a registrační číslo přidělené příslušným regio-
nálním sdružením. Ve jmenných seznamech se uvádí: rodné číslo, kód odvětví sportu dle příslušného 
číselníku a činnostní charakteristika (dále viz přílohy).

2. Republikové sportovní svazy sdružené v ČSTV mohou přehledy členů ČSTV, zpracované podle 
jednotlivých sportů pro výpočet příspěvku svazům, doplnit pouze o individuální členy (např. přímé 
členství sportovce ve svazu, pokud to stanovy svazu umožňují) a o jmenné seznamy klubů či jednot 
(občanských sdružení), nesdružených po územní linii v ČSTV (kluby či jednoty, které jsou podle sta-
nov příslušného svazu členy svazu, a nejsou registrovány u regionálního sdružení ČSTV). Tyto kluby 
však nesmí být členy jiných střešních organizací, které jsou rovněž akcionáři SAZKA a.s. (SSSČR, AČR, 
ČOS, ČASPV, ATJSK, Orel, ČSS).

3. V případě, že člen TJ/SK odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla, nebude vykazo-
ván ve statistikách v rámci šetření stavu členské základny v ČSTV. Takové členy je možno evidovat 
v rámci TJ/SK pro její využití.

Čl. III.

Každá TJ/SK sdružená v regionální organizaci ČSTV provede na základě pokynů příslušného regionál-
ního sdružení zpřesnění evidence svých členů, zahrnující její aktuální stav ve všech oddílech a odbo-
rech k 31.12. 2010 a předá je v elektronické či tiskové podobě regionálnímu sdružení ČSTV nejpoz-
ději do termínu stanoveného příslušným regionálním sdružením. Regionální organizace musí mít 

* Pokyn je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Občanská sdružení jsou 
povinna zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ/SK. Souhlas je prakticky udělen oka-
mžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla občanskému sdružení osobní údaje, např. formou uvedenou na přihlášce. 
Doporučuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas uveden na přihlášce do TJ/SK. Pro úplnost se připomíná 
informační povinnost TJ/SK podle §11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům spolku o tom, že jsou shromažďovány je-
jich osobní údaje pro účely činnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotlivcům písemně, stačí když bude sdělena 
při jednání členské schůzi v rámci zprávy o činnosti spolku a stvrzena podpisem na prezenční listině. Rovněž lze řešit uvedením 
této informace na přihlášce do TJ/SK.
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 k dispozici aktuální doklad o stavu členské základny svých jednotlivých TJ/SK i v případě, že 
v dané TJ/SK nedošlo k pohybu počtu členů od předcházejícího sběru dat.
a) Při použití elektronické databáze se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň 

TJ/SK, která je součástí aktualizovaného softwaru IS ČSTV a je k dispozici na všech regionálních 
(okresních) sdruženích.

b) Pro nové tiskové přehledy členů se používají formuláře „Členské záznamy TJ/SK za rok 2010“       (viz. 
příloha č. 5 ).

Čl. IV.

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČSTV jsou uvedeny v příloze č. 1.

Čl. V.

1. Republikové sportovní svazy sdružené v ČSTV, které se rozhodly využít možnosti doplnění sta-
tistiky o další své členy ve smyslu čl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajišťují doplňující evidenci svých členů 
prostřednictvím orgánů republikových sportovních svazů. Jimi zpracovaná data jsou předávána VV 
ČSTV výhradně v elektronické formě s využitím softwaru, který je pro republikové sportovní svazy 
k dispozici, nebo ve formě souboru excelovského typu (*.xls), jehož strukturu na požádání zašle pra-
coviště informačních technologií ČSTV (langr@cstv.cz). „Záznam členů svazu za rok 2010“, uvedený 
v příloze č. 6, slouží pouze pro ruční přenos dat z TJ/SK na sportovní svaz. 

2. Sestavy sportovních svazů, doplňující územní statistiku členů ČSTV, musí být vyplněny z hledis-
ka požadovaných údajů kompletně, jinak nebudou pro doplnění statistiky použity.
 Údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví se uvedou totožně dle návodu obsaženém 
v příloze č. 1 tohoto pokynu.

Dále se vždy vyplňuje :

U jmenných seznamů členů „ostatních klubů“ :
• název klubu;
• číslo a datum registrace u MV ČR; 
• kód  odvětví (dle seznamu kódů sportovních odvětví  -  viz. příloha č.2);
• kód okresu (dle kódu okresu  - viz. příloha č.3);
• kód pořadí (přiděluje zpracovatelský svaz dle jím stanoveného pořadí v ČR);
• IČ (dříve IČO) klubu;
• kód střešní organizace (uvádí se kód dle přílohy č. 4 v případě, že klub je součástí jiného občanské-

ho sdružení než ČSTV).

U jmenných seznamů individuálních členů svazu :
• pouze kód sportovního odvětví;

Čl. VI.

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČSTV podílejí na tvorbě, 
sběru a zpracování nebo provozování dat IS  ČSTV jsou povinny podávat pravdivé údaje a nakládat 
s nimi jen ve prospěch podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak jsou vymezeny Stanovami  
ČSTV. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ČSTV nemohly být zneužity ke komerčním účelům v roz-
poru se zájmy ČSTV a sdružených subjektů či k poškozování osobnostních práv  členů  ČSTV.                



Čl. VII.

a) Regionální sdružení ČSTV převedou do své databáze údaje o členské základně, které obdržela 
v elektronické či tiskové formě od TJ a SK a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČSTV 
do

11. února 2011,

 výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu p. Ing. Jindřicha Langra, pracoviště 
informačních technologií ČSTV, langr@cstv.cz , (tel. 233 017 409);

b) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby  údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské základny 
v ČSTV po linii svazů byly předány VV ČSTV, Ing. Langrovi do

11. února 2011,

 výhradně v elektronické podobě,   zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici, 
nebo přes soubor typu EXCEL dle předepsaného vzoru, který lze získat u Ing. Langra;

c) ČSTV provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do 
25. února 2011 k opravě a upřesnění regionálním sdružením ČSTV, resp. svazům;

d) Regionální sdružení ČSTV a svazy provedou opravy do 11. března 2011;   
e) ČSTV vydá oficiální statistiku do 18. března 2011, kterou obdrží : 

  krajská  sdružení ČSTV v krajských sestavách o počtech členů ČSTV v jednotlivých krajích ČR, včet-
ně doplňků republikových svazů dle čl. II, odst. 2

  všechna regionální sdružení ČSTV
  sportovní svazy sdružené v ČSTV
  delegáti valné hromady ČSTV

Čl. VIII.

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Mana-
gement sportu VV ČSTV (kovar@cstv.cz), z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunika-
ce pracoviště informačních technologií ČSTV (langr@cstv.cz).

2. Nedílnými součástmi těchto pokynů jsou :
  Příloha č.1 - Pokyny k vyplňování statistických údajů a sestav o členech ČSTV; 
  Příloha č.2 - Seznam kódů sportovních odvětví;   
  Příloha č.3 - Seznam kódů (číselník) regionálních (okresních ) sdružení;
  Příloha č.4 - Seznam kódů (číselník) občanských sdružení ve sportu;   
  Příloha č.5 – Vzor formuláře pro základní sběr dat o členech ČSTV v TJ/SK sdružených  v rámci 

regionálních organizací -  „Členské záznamy TJ/SK za rok 2010“;
  Příloha č.6 - Vzor formuláře pro doplňující seznamy členů sportovních svazů sdružených v ČSTV 

„Záznam členů svazu za rok 2010“;

3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČSTV č. 1/2009 ke statistickému šetření stavu členské základny 
v ČSTV za rok 2009 ze dne 16.9.2009

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 8.9.2010

        Pavel Kořan, v.r.  
                 předseda ČSTV
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Pozn.: Celé znění pokynů včetně příloh bude k dispozici na www.cstv.cz od 1.10.2010
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Pokyn předsedy ČSTV č. 4/2010
ze dne 8.9.2010

k aktualizaci údajů pasportu  tělovýchovných zařízení 
k 31.12.2010

Čl. I.

Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne   8. září 2010 - usne-
sení č. 10/05/062 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/2003  ze dne 31.1.2003 k šetření o stavu ma-
jetku ČSTV a subjektů sdružených, ke dni 1.1.2003). Slouží k udržení aktuální databáze údajů o tělový-
chovných zařízeních ve vlastnictví nebo v užívání TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních 
svazech sdružených v ČSTV, která byla pořízena na základě šetření o stavu majetku, uskutečněného 
v roce 2003 a je každoročně pravidelně aktualizována.

Čl. II.

Základním souborem dat pasportu tělovýchovných zařízení jsou údaje v informačním systému 
ČSTV, získané aktualizací k 31.12. 2009. Jsou to údaje o objektech a zařízeních, sloužících ke  sportov-
ní a tělovýchovné činnosti ČSTV a subjektů sdružených v ČSTV, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu 
(v provozu), v zákonné výpůjčce nebo v  jiném existujícím právním vztahu, umožňujícím užívání tělo-
výchovných zařízení a majícím dopad na ekonomiku sdružených subjektů. 

Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto tělovýchovných zaříze-
ní došlo od poslední aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem 
sledovaných technických parametrů, nebo k novému nabytí takových zařízení. Povinnost aktuali-
zovat údaje pasportu se stanovuje vždy, i  tehdy, kdy bylo tělovýchovné zařízení vybudováno nebo 
zhodnoceno realizací investiční akce s účastí dotace ze státního rozpočtu z programů Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí ČR, s účastí dotací z územních rozpočtů nebo 
finančních zdrojů mimo státní a územní  rozpočty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíže 
stanoveném termínu po předání vybudovaného díla do užívání. 

Do číselníku druhů zařízení  jsou zařazeny pojmy lezecké stěny, bowling, dráhy a stadiony pro 
kolečkové bruslení, a hřiště a stadiony pro národní házenou. Pokud se tato sportoviště ve vašem re-
gionu vyskytují, je nutné prověřit jejich zařazení a správně je zařadit.

Čl. III.

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů v kartě pasportu jsou uvedeny v přílohách. Při 
použití elektronického zpracování se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň 
TJ/SK, která je součástí softwaru IS ČSTV a je k dispozici na každém počítači, kde je software nainsta-
lován (soubor N_CSTV_TJ.doc v adresáři c:\sport_tj), případně je dostupná na internetové stránce 
ČSTV  www.cstv.cz - software ke stažení – IS ČSTV pro TJ/SK - úplná instalace).                                         
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Pro zpracování v tiskové podobě použijí TJ/SK, případně svazy, formulář „Karta pasportu“ a všech-
ny návazné číselníky a vysvětlivky tvořící nedílnou součást tohoto pokynu (viz  příloha č.1 až příloha 
č.5).
a) TJ/SK - způsob sběru aktualizovaných údajů o tělovýchovných zařízeních a termín jejich předání 

určuje svým TJ/SK příslušné regionální sdružení ČSTV. Doporučuje se stanovit stejné termíny i 
způsob předání (elektronicky prostřednictvím software IS ČSTV nebo v písemné podobě), jako 
pro statistické údaje o členské základně, neboť i na celostátní úrovni budou termíny totožné. 

b) Regionální sdružení ČSTV převedou do své databáze IS ČSTV – modulu Pasport aktualizované 
údaje, které obdržela v elektronické či tiskové formě od TJ a SK a v souhrnné podobě je zašlou 
Výkonnému výboru ČSTV do

11. února 2011,

 výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu p. Ing. Jindřicha Langra, pracoviště 
informačních technologií ČSTV, langr@cstv.cz, (tel. 233 017 409).

c) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízení byla předána VV ČSTV, Ing. 
Langrovi do

11. února 2011

 zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici.
d) ČSTV provede kontrolu získaných dat do 25.února 2011 a uskuteční případné konzultace s 

regionálními sdruženími ČSTV, resp. svazy.
e) Aktualizovaná data budou od 18. března 2011 k dispozici pro : 

- krajská  sdružení ČSTV v krajských sestavách 
- sportovní svazy sdružené v ČSTV v sestavách podle sportů

Čl. IV.

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Odbor 
vnitřní ekonomiky ČSTV (janous@cstv.cz, tel. 233 017 340), z hlediska problematiky softwaru a 
elektronické komunikace pracoviště informačních technologií ČSTV (langr@cstv.cz , tel. 233 017 
409).

2. Nedílnou  součástí tohoto pokynu je :
  Příloha č. 1  -  Karta pasportu TVZ
  Příloha č. 2  -  Pokyny pro vyplňování karty pasportu TVZ
  Příloha č. 3  -  Číselník A. Druhy zařízení a druhy povrchů 

   -  Číselník B. Druh soutěže
  Příloha č. 4  - Číselník C. Kódy okresů, vlastnictví majetku, vztahu  majetku a provozní způsobilosti            

                           objektu
  Příloha č. 5  - Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku, kanalizace, vodní zdroje, 

                          vytápění, povrchová úprava střechy a způsob využití zařízení

3. Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČSTV č. 2/2009 ze dne 16.9.2009 k aktualizaci pasportu 
tělovýchovných zařízení k 31.12.2009.

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 8.9.2010.

    Pavel Kořan,v.r.  
     předseda ČSTV

Pozn.: Celé znění pokynů včetně příloh bude k dispozici na www.cstv.cz od 1.10.2010



podrobné informace naleznete na www.skibusharrachov.cz

SURA s.r.o., www.sura-reklama.cz
www.skiareal.com
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