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Druhá schůze VV ČSTV 11.5.2010 
– informace z jednání

Čtvrtý týden po 22.VH ČSTV se uskutečnila v pořadí již druhá 
schůze Výkonného výboru ČSTV. V obsáhlém programu bylo pro-
jednáno téměř dvacet bodů. Předseda p. Kořan v úvodu sdělil ak-
tuální informace z posledních tří týdnů, podrobněji informoval o 
valné hromadě ČASPV, o jednání s místopředsedou TOP 09 M. Ka-
louskem, o závěrech setkání s ministryní M.Kopicovou a náměst-
kem Kocourkem, s generálním ředitelem SAZKA, a.s., A. Hušákem, 
o vystoupení na programové konferenci ODS „Řešení pro sport a 
volný čas“, a o výsledcích jednání Podvýboru pro sport Senátu Par-
lamentu ČR a setkání akcionářů SAZKA, a.s., 10.5. k problematice 
novely loterního zákona. Krátce také shrnul efekt konference Sport 
a stát, konané 4.- 5. 5. v České televizi, kterou ČSTV spolupořádalo 
a sdělil záměry jiného pojetí práce Všesportovního kolegia, které 
konzultuje s dalšími členy kolegia.

Dále byly v rychlém tempu projednány, mimo jiné, tyto body 
programu:

 Komplexní zpráva o financování sdružených subjektů do
11.5.2010

 Podkladové materiály pro valnou hromadu SAZKA, a.s.
 Návrh struktury poradních orgánů VV ČSTV, předsedou legisla-

tivní rady VV ČSTV se stal I. Hašek, předsedou investiční a tech-
nické rady VV ČSTV V. Šimíček, předsedou Komise pro rezervní 
fond svazů T. Král, a komisi pro novelizaci stanov ČSTV povede 
P. Kořan

 Návrh plánu práce VV ČSTV na období květen-prosinec 2010
 Teze dlouhodobého programu činnosti ČSTV, které byly po 

připomínkách schváleny a program bude předložen na příští 
schůzi VV ČSTV

 Návrh na rozdělení státního příspěvku na Sport pro všechny, 
realizovaného v ČSTV v programu „Sportuj s námi“, o kterém 
budou sdružené subjekty obratem informovány

 Informace o dotacích, schválených MŠMT z Investičního pro-
gramu ČSTV na rok 2010

 Zastoupení ČSTV ve Všesportovním kolegiu ČR a v občanském 
sdružení Zelený ostrov

 Nový vývoj jednání v řešení majetkoprávních vztahů v Plavec-
kém stadionu Podolí

 Výsledky průzkumu veřejného mínění ke konferenci Sport a 
stát, na kterém spolupracoval ČSTV

 Návrh strategie jednání se státními institucemi v rámci činnosti 
členů VV ČSTV

 Účast na valných hromadách regionálních a krajských sdružení 
ČSTV a sdružených sportovních svazů

Příští schůze Výkonného výboru ČSTV se koná již za tři týdny,  
2. 6. 2010.                                            

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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Předseda ČSTV jednal na Strahově s předsedou ČASPV

18. 5. se uskutečnila v Praze na Strahově 
schůzka předsedy ČSTV Pavla Kořana s předse-
dou České asociace Sportu pro všechny Jiřím 
Laurencem. Jednání se účastnili generální sekre-
táři obou organizací J. Boháč a M. Zítko. V úvodu 
setkání předseda ČSTV P.Kořan v krátkosti před-
stavil záměry nového Výkonného výboru ČSTV, 
hlavní priority připravovaného dlouhodobého 
programu ČSTV a nastavení vztahů s partnery a 
státními institucemi. Poté byla projednána jed-
notlivá konkrétní témata společného zájmu a 
možnosti těsnější vzájemné spolupráce. Vedle již 

nyní praktikovaných společných postupů (smlouva s OSA) se diskutovaly m.j. metodika i technologie 
sběru statistických dat o členské základně, evidence dvojího členství, spolupráce VOŠ ČSTV a vzdě-
lávacího zařízení ČASPV. Představitelé ČASPV se zajímali o avizovanou iniciativu ČSTV ke změně čin-
nosti Všesportovního kolegia ČR a také o poznatky z mezinárodní činnosti ČSTV a možné spolupráci  
v této oblasti.

Z jednání vzešly konkrétní návrhy pro užší součinnost v řadě oblastí. Obě strany budou svo-
ji členskou základnu, která je z nemalé části shodná, informovat svými komunikačními cestami  
a přislíbily si pravidelnější vzájemná jednání.

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Spolupráce ČSTV a ČOV

Na jednání výkonného výboru Českého olym-
pijského výboru dne 19.5.2010, prezentoval jeho 
člen, předseda ČSTV P.Kořan hlavní záměry VV 
ČSTV v dalším období, zejména z pohledu možné 
součinnosti obou partnerských organizací. Čle-
nové VV ČOV přivítali aktivity nově zvoleného VV 
ČSTV jak v předvolebním vyjednávání s politiky, 
tak jednání zástupců ČSTV se senátory v souvis-
losti s novelou loterního zákona, ocenili podíl na 
obsahové a organizační přípravě semináře „Stát 
a sport“, a pozitivně hodnotili záměry směřující k 
novele Stanov ČSTV.

Diskutovány byly dále otázky transformace 
činnosti Všesportovního kolegia ČR iniciované 
ČSTV, koordinace činnosti Rezortních sportov-
ních center s posílením vlivu sportovních svazů, 
vzdělávání odborných pracovníků, kdy ČOV po-
může dotvořit v novém studijním programu VOŠ 

ČSTV, s.r.o., připravovaném k akreditaci MŠMT, 
téma olympismu. Zájem o společný postup byl 
dohodnut i pro řešení zdravotního zabezpečení 
sportu, včetně talentované mládeže, či pojištění 
odpovědnosti trenérů při výkonu jejich práce. V 
řadě dalších námětů spolupráce bylo zmíněno 
např. i vytvoření fóra pro vyjadřování trenérů k 
nejrůznějším problémům sportu, či pomoci mla-
dým sportovcům před vyjednáváním hráčských 
agentů.

ČSTV pomáhá ČOV při jednáních se sportov-
ními svazy i v přenosu dalších nejrůznějších in-
formací. Vzájemná spolupráce je vysoce korekt-
ní, s plným respektováním poslání, které vyplývá 
ze stanov obou organizací.

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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Licenční smlouva s OSA

ČSTV uzavřel kolektivní smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl s ochranným sva-
zem autorů hudebních děl - OSA a to od 1.5.2010 
do 31.12.2012 (období od 1.1.2010 do 30.4.2010 
bylo pokryto dodatkem k předcházející smlou-
vě).

Tato smlouva se vztahuje na všechna občan-
ská sdružení, která jsou členy ČSTV (typicky tedy 
na TJ/SK sdružené po regionální linii a sportovní 
svazy, a to jak sdružené tak přidružené). Na zákla-
dě této smlouvy byly uhrazeny poplatky i za užití 
hudebních děl subjekty sdruženými v ČSTV.

Sdružené subjekty tedy již organizaci OSA 
žádné poplatky platit nemusí. Seznam sportov-
ních svazů, na které se daná smlouva vtahuje 
tvoří nedílnou součást smlouvy, TJ/SK pak svou 
příslušnost k ČSTV a tedy skutečnost, že se na ně 
daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním 
listem člena ČSTV (vydává příslušné regionální 
sdružení).

POZOR!
Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudeb-

ních děl jiným způsobem než vymezeném ve 
smlouvě (čl. 2), tedy obecně jinak než při spor-

Předseda ČSTV Pavel Kořan v interwiew České televize

Předseda ČSTV Pavel Kořan byl přizván  
k rozhovoru do publicistického pořadu 
České televize Interview ČT24. Celý roz-
hovor s redaktorkou Danielou Drtinovou, 
který odvysílala Česká televize v úterý 
25.května 2010, si můžete ze záznamu vy-
slechnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 
210411058040525- inter view- c t24/ 
?streamtype=WM2

tovní činnosti nebo ve stravovacích a ubytova-
cích zařízeních provozovaných nepodnikatelsky.

Smlouva se nevtahuje zejména na užití při 
společenských a kulturních  akcích jako jsou kon-
certy, taneční zábavy apod., na ubytovací zaříze-
ní provozovaná podnikatelsky (na živnostenský 
list) a hlavně se v žádném případě nevztahuje na 
subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská 
sdružení byť působí ve sportu a byť jsou i čle-
ny TJ/SK/svazu (fyzická osoba podnikající na  



55/10

základě živnostenského listu - např. cvičitel 
aerobiku, obchodní společnosti - akciová společ-
nost, s.r.o. apod.).

Kompletní text smlouvy najdete na adrese  

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/
osa-smlouva2010-2012.pdf

   Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Evropská sportovní platforma

Přinášíme vám nové informace z dění na evropské scéně. Schválením Lisabonské smlouvy byla 
otevřena nová kapitola evropské politiky a to sport. Byla zvolena nová komisařka pro sport Androulla 
Vassiliou, která bude svoji funkci vykonávat do konce roku 2014. Komisařku doporučil President José 
Manuelem Barroso a byla schválena Evropským parlamentem 9. února 2010. Androulla Vassiliou je 
nová komisařka pro kulturu, vzdělání, sport, mládež a mnohojazyčnost. Je velmi zkušená politička 
navržená kyperskou vládou. Sama není sportovkyně, ale má tým velmi zkušených poradců a sport re-
spektuje. Ona osobně bude odpovědná za politický směr sportovní politiky EU. Ve svém vystoupení 
slíbila, že se zaměří na všechny sporty ne jenom na fotbal, a chce do politické diskuse o sportu zapojit 
i Evropský parlament. 
 Jejím prvním úkolem je dohlížet na zapojení nových sportovních kompetencí EU, které byly  
      uvedeny v platnost schválením Lisabonské smlouvy.
 Nastavení nových toků evropského financování pro sport.
 Řešit otázky sportovní soudržnosti jako:

1. Doping
2. Sportovní politika

 Dokončit konzultace a studie:
1. Hráčští agenti
2. Financování sportovní základny
3. Vlastenectví v evropském sportu

Jaké bude mít Lisabonská smlouva konkrétní dopady na sport v EU
1. Připravují se dotační programy pro sport
2. Rozběhly se studie se sportovní tématikou
3. Je otevřen dialog se sportovními organizacemi a budou pořádány konference o sportu

 Budou se pořádat oficiální schůzky ministrů sportu všech zemí EU a bude vytvořena nová pra-
covní skupina zabývající se sportem u Evropské rady.

 EU bude mít svůj sportovní program 
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 Dojde k lepší propagaci specifických charakteristik sportu i v jiných politických oblastech 
           a programech.

 EU bude mít jednotný hlas (zastoupení) na mezinárodních fórech.
Dotace sportu od EU

 Dosud byly dotace přístupné v jiných příbuzných politických oblastech jako zdraví nebo vzdělání.
 Byla vyhlášena přípravná sportovní dotační akce , která má hodnotu čtyř miliónů Eur. Jejich 
 cílem je ověřit, do kterých oblastí by měly být finanční toky v budoucnu směřovány. Byla
 rozdělena do těchto oblastí:

1. Podpora zdraví upevňujících aktivit
2. Podpora vzdělávání a odborné přípravy v oblasti sportu
3. Propagace základních evropských hodnot prostřednictvím podpory sportovní u osob s postižením
4. Podpora rovnosti žen a mužů v oblasti sportu

Do této přípravné dotační akce se přihlásilo na dvě stě projektů. Úspěšných jich bylo jen osmnáct, 
mezi nimi Mezinárodní olympijský výbor, Finská univerzita v Rovaniemi, Královská atletická federace 
v Holandsku a další. 

 Budoucnost dotací do sportu od EU
1. Přesto, že je nepravděpodobné, aby byl 
program hotový před rokem 2012, přípravy se 
budou již uskutečňovat v průběhu roku 2010. 
Výsledky těchto příprav ( budoucí priority 
sportu) budou presentovány jak Evropskému 
parlamentu, tak Evropské radě. Tyto dvě insti-
tuce  se zatím přou o to, kdo bude správcem 
rozpočtu.
2. Úplný Sportovní program by měl být zave-

den v letech 2012/2013
Priority komise
 Respektovat autonomii sportu  a zajistit de-

centralizovanost.
 Harmonizovat se s národními a evropskými 

právními předpisy
 Nutnost politické spolupráce mezi členskými státy-důležitá role pro předsedající zemi
 Vést strukturovaný dialog se sportovními organizacemi

Zplnomocněné studie a konference
Zatím běží několik dotovaných studií na tři základní téma:
1. Financování základny sportu (grassroots sport)

 Konference v Bruselu
 Analyzování různých modelů financování v Evropě (veřejné zdroje, loterie, soudržností platby, 
         dobrovolnictví, financování vrcholového sportu)

- Skandinávský model
- Jihoevropský model
- Východoevropský model

 Analýza zapojení populace zjistila:
- 66% Portugalců se nezapojuje do financování
- 4% Finů se nezapojuje do financování
- Vedlejší ekonomické účinky zapojení se do financování základny sportu
- Proč se lidé nezapojují

2. Hráčští agenti
 Studie pozoruje regulaci a finanční toky u každé dohody:

 Každá akce EU bude muset být následována akci již existujících národních a sportovních federací.
 Evropské instituce by ale měly jako první tlačit k harmonizaci pravidel v této oblasti. 
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 Lisabonská smlouva k tomu dává právní podklad
- Akce agentů musí být průhlednější – to by mělo být zavedeno
- EU by mělo zahájit jednání se státy mimo EU, aby mezinárodní akce agentů byly také kontrolovány
- Silnější klubový systém licencí bude také důležitý k dosažení tohoto bodu.

3. Vlastenectví v evropském sportu
 Studie se zabývá tím jestli pravidla Lisabonské smlouvy jsou současně a rovnoměrně rozložena  
      na sport v Evropě.

- Existuje podložená diskriminace na základě národnosti v evropském sportu
- Které sportovní disciplíny jsou nejvíce ovlivněny
- Jaké jsou příčiny a důsledky této diskriminace
- Jak mohou být zjištěny, když jsou v souladu se zákony
- Návrhy na řešení tohoto problému, které splňují zákony Evropských zemí.
- Právní analýza na diskriminující opatření ve sportovních řádech a stanovách  v EU.

Tvorbu sportovní politiky sleduje i ČSTV. Všechna sportovní témata jsou sledována generálním 
sekretářem J. Boháčem, který je viceprezident mezinárodní společnosti ENGSO. Ta patří mezi organi-
zace hájící zájmy sportovního prostředí na úrovni nevládních organizací v Evropské komisi.

 Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV



S PORT A ZDRAVÍ

Tvoří se návrh finančního programu pro evropský sport

Okolo jedné třetiny populace Evropské Unie 
(dále jen EU) je organizováno ve sportovních klu-
bech a šedesát pět procent provozuje sport více 
či méně pravidelně. Kromě toho, že sport příznivě 
působí na psychické a fyzické zdraví jednotlivce 
hraje také velkou roli ve vzdělávání a v sociálním 
začlenění. Také evropské instituce jako Evropská 
rada, Evropský parlament a Evropská komise ro-
zeznávají důležitou roli sportu. V článku 165 TFEU 
(Smlouvy o fungování Evropské unie) je uznána 
důležitost sportu a požaduje se po EU, aby při-
spěla k propagaci sportu na evropské úrovni, přičemž, aby brala v potaz přirozenost sportu, jeho 
strukturu založenou na dobrovolných aktivitách a sociální a vzdělávací funkci sportu. 

Olympijské a sportovní organizace především uvítaly vytvoření dotačního programu pro sport a 
uznání jeho významu, které plyne z TFEU. Evropská kancelář olympijských výborů (The EOC EU Offi-
ce), ENGSO, Mezinárodní olympijský výbor a hlavní sportovní organizace v evropských institucích, 
byly uznány jako oficielní partneři pro další rámcové dialogy. EOC EU office předložil návrh pro bu-
doucí finanční program pro sport:

Cíle programu
Hlavní cíl programu by měla být propagace evropského rozměru ve sportu v souladu s ustanove-

ním TFEU. Tj. 
 Propagace a rozvoj již existujících dobrovolných sportovních struktur výměnou nejlepších 
 postupů, sdílením vědomostí, rozšířením inovací. 
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 Propagace zdravého a spokojeného života občanů.
 Posílit toleranci a porozumění mezi evropskými občany, založené na schopnosti sportu 
 spojovat lidi.
 Propagovat aktivní občanství a smysl pro evropskou jednotnost.
 Zlepšit zahrnutí znevýhodněných skupin skrze sport a tak přispět k sociální soudržnosti.
 Propagovat vzdělání ve sportu a vzdělávací roli sportu, a tak přispět k procesu celoživotního
 vzdělávání.

Detaily o financování
Vycházejíc ze zkušenosti z jiných programů v EU celková částka na rok by měla být nejméně 30 mil. 

EUR, aby byl zaručen adekvátní dopad na evropské úrovni. Tak jak je praktikováno nyní v některých 
pilotních programech měla být výše spoluúčasti EU do 80% předpokládané ceny projektu.

Priority při financování
1. Zdraví upevňující tělesné aktivity 
2. Vzdělávání a trénink odborné přípravy
3. Dobrovolnictví

Neziskové dobrovolné sportovní organizace postrádají odpovídající uznání, i přes fakt, že jako 
mnoho oblastí v evropské společnosti existuje jen díky dobrovolné práci veřejnosti. Musí být 
založeny další programy na propagaci kultury dobrovolnictví v Evropě a také na ochranu nezis-
kových sportovních organizací.

4. Sociální začleňování a rovné příležitosti
5. Antidoping
6. Spolupráce mezi členskými státy
Realizace
 Program by měl být realizován úřadem „ Education, Audiovisual and Culture Executive 
 Agency (EACEA)“ – distribuce přihlášek, rozdělování fondu a také udílení cen za nejlepší projekt.
 Měly by se zřídit Národní kontaktní centra(NCPs), které by propagovaly program a pomáhaly
  možným zájemcům o získání grantu.
 NCPs by měly být zřízeny účastnickými zeměmi s úzkou spoluprací se zastřešujícími 
 sportovními organizacemi.

Úlohou Evropské komise je přijít s konkrétními variantami politik, které by nové pravomoci dané 
smlouvy měly naplnit. Za tímto účelem zahájila Evropská komise veřejnou internetovou konzultaci v 
oblasti sportu s názvem „ Možné strategie uplatňování nových pravomocí EU v oblasti sportu“. Kon-
zultace probíhá formou veřejného „dotazníku“, který je přístupný na internetových stránkách  (http://
ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm), jak jsme inzerovali na našich stránkách www.
cstv.cz .

 Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV
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České Budějovice - město sportu 2009 – 2010

Na tomto projektu chceme ukázat, že už nyní 
lze využít dotací z Evropské unie na podporu 
sporu, i když oficielní kapitola sportu není ještě
otevřena. České Budějovice - město sportu 2009 
– 2010 je dvouletý projekt na podporu cestov-
ního ruchu, sportu a kultury v období ledna 
2009 až prosince 2010. Projekt byl schválen v 
rámci ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 
3.3 - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketin-
gu a produktů cestovního ruchu a jeho hlavním 
cílem je podpoření rozvoje cestovního ruchu. 
Projekt je financován Evropskou unií.

pořádáním programu mimo České Budějovice. 
Součástí celého projektu je kulturní část, která  
si klade za cíl propojení kulturních a sportovních 
zážitků. Informace k akcím najdete na webu  
http://www.cb-sport.cz.

Sport je v Č. Budějovicích podporován i z roz-
počtu města. Od roku 2008 má město zpracova-
ný jednotný dotační program, v rámci kterého 
se každoročně vyhlašují dotace. Jejich rozdělo-
vání je popsáno v Pravidlech dotačního progra-
mu města České Budějovice na podporu sportu 
v jednotlivých letech. V roce 2008 bylo v rámci 

Záměrem projektu je nabídnout sportov-
ní aktivity a osvětu z oblasti sportu. Projekt se 
zaměřuje na letní i zimní sporty a jeho náplní 
jsou kombinace aktivního pohybu, přiblíže-
ní profesionálního sportu,( jakým způsobem 
je organizován, financován, co je k němu tře-
ba, profesionální přístup k tréninku, přípravu 
na zápas...), osvěty o zdravé výživě a životo-
správě, individuálních akcí pro ženy a muže a 
jiné. Celková hodnota projektu je 5,099 mili-
onu korun. V rámci projektu jsou realizovány 
veřejně přístupné sportovní akce. Stěžejními 
body tohoto programu jsou velké sportovní 
akce:“Sportovní hokejový, fotbalový, volejbalo-
vý a basketbalový den“, jejich náplní je několik 
paralelních programů a soutěží pod vedením 
profesionálních hráčů v daném sportu. Jsou 
také pořádány malé sportovní akce, jejíž náplní 
je aktivní pohyb v přírodě spojený s nabídkou a 

dotačního programu rozděleno 8 milionů, 158 
tisíc, 713 korun českých a stále asi čtyřicet pro-
cent projektů bylo neuspokojeno. Dále byly roz-
děleny mimořádně prostředky za reprezentaci 
města. Z částky 1,29 milionů korun dostali podíl 
například Tomáš Verner, Jana Fesslová, Volejba-
lový klub České Budějovice Jihostroj nebo HC 
Mountfield. Všechny prostředky se nevešly do
dotačního programu. Proto město přidělilo na 
další činnost a akce 909 tisíc, 440 korun. Za re-
prezentaci města na mistrovství republiky, Evro-
py či světa vydalo pro děti a mládež do 18 let 172 
tisíc korun. Celkem byly v roce 2008 rozděleny 
dotace ve výši 10 milionů, 530 tisíc, 153 korun. 
Sport je v Č. Budějovicích podporován i nepří-
mo např: sníženou cenou za pronájem ledových 
ploch zimního stadionu pro mládežnické klu-
by a oddíly- ročně se jedná o podporu ve výši 
zhruba 3,5 milionu korun. Nebo  rekonstrukcí  
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 a dostavbou zimního stadionu, která stále 
330 milionů korun. Dále se uskutečnila rekon-
strukce a dostavba fotbalového stadionu ve 
výši kolem 200 milionů korun. Město například 
hradilo i rekonstrukce tělocvičen, letní plovár-
ny, nové cyklostezky a dětská hřiště. Myslím, že 
v té době mohlo město hrdě propagovat název 
České Budějovice - město sportu.

Cílem radnice bylo každoročně částku na 
podporu sportu navyšovat. Avšak i na hospo-
daření radních se podepsala finanční krize. Pro
rok 2009 bylo v rámci dotačního programu na 
sport schváleno 10,209 milionu Kč, ale v rámci 
úsporných opatření se částka v prvním čtvrtletí 
krátila na 9,164 milionu Kč. V roce 2010 jsou vy-
psány nové grantové programy v celkové aloka-
ci 6 milionů 600 tisíc korun českých, což je skoro 
o čtyřicet procent méně než skutečné dotace v 
roce 2008. Z toho jde na přímou podporu spor-

tovní činnosti 6 milionů a zbytek prostředků je 
rozdělen mezi sportovní akce pořádané ve měs-
tě. Pravděpodobně ani letošní částky za repre-
zentaci města nebudou tak honosné jako v roce 
2008. Je jen škoda, že „město sportu“ hledá prv-
ní úspory v době krize právě v kapitole sport.

Výše dotace na program České Budějovice 
- město sportu 2009 –2010 zůstala zachována. 
Zbývá si jen přát, aby podobných programů fi-
nancovaných z EU a podporující sport bylo více. 
Jsem rád, že se chystá nová kapitola financo-
vaná z rozpočtu  EU, a to sport. Bude nesmírně 
těžké v době krize dosáhnout financování této
kapitoly aspoň v rozsahu, který je naplánovaný, 
ale věřme, že se to podaří. 
(zdroj: http://www.cb-sport.cz/)

 Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV

S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Blahopřejeme

Lední hokej

Tým hokejové reprezentace vybojoval po pěti letech opět 
titul mistrů světa. Ve finále porazil Rusko 2:1.

Atletika

Frydrych a Veselý našli v přidruženém závodě k mítinku Di-
amantové ligy přemožitele pouze ve dvojnásobném olym-
pijském vítězi Thorkildsenovi. Bába obsadil ve výšce čtvrté 
místo.

Moderní pětiboj

Finálový závod mužů  SP v Budapešti ovládl Alexandr Lesun. Na celkové třetí místo si z desáté po-
zice před startem combi doběhl David Svoboda. Naše reprezentantky skončily obě v první desítce! 
-  osmá Natálie Dianová, na devátém místě Lucie Grolichová.

Triatlon

Petře Kuříkové se dařilo na Mistrovství Evropy v duatlonu a doběhla si pro bronzovou medaili mezi 
juniorkami, když dokázala porazit řadu závodnic, které byly úspěšnější na loňském evropském šam-
pionátu v Budapešti

Anketa Král bílé stopy

Slavnostní vyhlášení ankety, o jejíchž výsledcích rozhodla veřejnost, se uskutečnilo 14.5.2010  na  
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Kalendář sportovních akcí

 2.  - 6.6.  ME ve sportovním aerobiku KLADNO

 3.  - 6.6.  Závody SP v moderním pětiboji BERLÍN/GER

 4.  - 6.6. Závody Diamantové ligy v atletice OSLO/NOR 

 4.  - 6.6.  ME v jachtingu třída Laser Radial TALLINN/EST

 4.  - 6.6. Závěrečné závody SP v rychlostní kanoistice DUISBURK/GER

 5.  - 6.6. Závody MS v triatlonu MADRID/ESP

 5.  - 6.6.  Primátorky, veslařská regata PRAHA

 6.  - 6.6.  ME ve vodním slalomu BRATISLAVA/SVK

 7.  - 6.6.  Závody SP horských kol ve sjezdu a fourcrossu FORT WILLIAM/GRB

  6.6. Atletické závody série World Challenge RABAT/MAR

  6.6. VC Itálie, závody MS silničních motocyklů MUGELLO/ITA

 6.  - 13.6. Cyklistický etapový závod ProTour GRENOBLE/FRA

  7.6. Belmont Stakes, třetí dostih americké klasické Trojkoruny NEW YORK/USA

 7.  - 13.6. MS ve sjezdu na divoké vodě SORT/ESP

 9.  - 15.6. Závody SP ve sportovní střelbě LONATO/ITA

  10.6.  Závody Diamantové ligy v atletice ŘÍM/ITA

 11.6.  - 11.7 MS ve fotbale JOHANNESBURG/JAR

 12.  - 13.6. 24 v Le Mans, automobilový závod LE MANS/FRA

 12.  - 20.6. Kolem Švýcarska, cyklistický etapový závod ProTour LUGANO/SUI

  13.6.  Závody MS v motokrosu třída MX3 HOLICE

  13.6. VC Kanady, závod MS vozů F1 MONTREAL/CAN

 14.  - 20.6. US Open, golfový turnaj PEBBLE BEACH/USA

 15.  - 19.6. Royal Ascot Festival, dostihový mítink ASCOT/GRB

 18.  - 20.6. Úvodní závody SP ve vodním slalomu PRAHA

 18.  - 20.6. Velká cena Brna, závody SP v jezdectví drezura BRNO

 18.  - 20.6. Závěrečné závody SP v moderním pětiboji MOSKVA/RUS

 18.  - 20.6. Závody SP ve veslování MNICHOV/GER

  19.6. Závody Diamantové ligy v atletice NEW YORK/USA

  19.6. ME v terénním triatlonu MYJAVA/SVK

 19.  - 20.6. Závody ME v bikrosu KLATOVY

 19.  - 20.6. Závody SP horských kol ve sjezdu a fourcrossu SCHLADMING

  20.6. VC Velké Británie, závody MS silničních motocyklů SILVERSTONE/GRB
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pražském Žofíně. Slalomářka Šárka Záhrobská, bronzová medailistka z olympijských her ve Van-
couveru, obhájila prvenství v anketě Král bílé stopy o nejlepšího lyžaře České republiky v uplynulé 
sezoně. Pětadvacetiletá Záhrobská předčila v celkovém hodnocení běžce na lyžích Lukáše Bauera, 
dvojnásobného bronzového medailistu z Vancouveru, který ocenění získal v roce 2008.

Anketa triatlonista roku

Vendula Frintová se stala první historickou vítězkou ankety Triatlonista roku. Za pět let, kdy se vyhla-
šuje absolutní pořadí. I za dvanáct let před tím, kdy se vybírali v hlavních kategoriích Triatlonista a 
Žena, takhle nikdo nevynikl.



  20.6. Závody Grand Prix v dálkovém plavání CAPRI/ITA

 21.  - 4.7. Wimbledon, mezinárodní tenisové mistrovství Anglie LONDÝN/GRB

 22.  - 27.6. Mistrovství ČR v silniční cyklistice KYJOV

 23.  - 27.6. Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu ČÍNA

 25.  - 26.6. Závěrečné závody SP v bikrosu NEURČENO 

  26.6. ASVC Nizozemska, závody MS silničních motocyklů ASSEN/NED

 26.  - 27.6. ME v dlouhém triatlonu VITORIA/ESP

 27.  - 27.6. Závody SP v trialu BIELA/ITA

 28.  - 27.6. Závody SP ve vodním slalomu SEU DE URGELL/ESP

  27.6. České derby, druhý dostih klasické Trojkoruny PRAHA

  28.6. VC Evropy, závod MS vozů F1 VALENCIE/ITA

  29.6. ME v maratonu horských kol MONTEBELLUNA/ITA

 27.  - 6.7. ME ve sportovní střelbě brokové zbraně KAZAŇ/RUS

 28.  - 3.7. Závody SP ve sportovní střelbě BĚLEHRAD/CRO

 28.  - 4.7. MS v inline hokeji IIHF KARLSTAD/SWE
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SOUBOR USNESENÍ
22. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Usnesení č. I./1 -Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 21. valné hromady ČSTV, včetně 
kontroly plnění usnesení 21. VH ČSTV a Hodnocení činnosti ČSTV za uplynulé volební období 2006-
2010 
22. valná hromada  ČSTV  
s c h v a l  u j e
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 21. valné hromady ČSTV, včetně kontroly plnění usne-
sení 21. valné hromady ČSTV, 
b e r e   n a    v ě d  o m í
Hodnocení činnosti ČSTV za uplynulé volební období 2006-2010, 
u k l á d á   Výkonnému výboru  a předsedovi ČSTV 
1. připravit návrh nové struktury orgánů ČSTV, včetně návrhu Stanov, nejpozději do valné hromady 
ČSTV konané v roce 2011, 
2. seznámit sdružené subjekty ČSTV s konkrétními výstupy, nejpozději do 17.10.2010, 
3. aktivně jednat s politickou reprezentací o financování sportu a úpravě legislativního prostředí ve 
prospěch sportu. 

Usnesení č. I./2 -Ke Zprávě o hospodaření ČSTV za rok 2009, včetně zprávy o hospodaření sportov-
ních center, hospodaření s rezervním fondem ČSTV a vyúčtování státních příspěvků 
za rok 2009 
22. valná hromada  ČSTV 
 s c h v a l u j e
1. výsledek hospodaření Českého svazu tělesné výchovy za rok 2009 ve výši ztráty 20,131.827,80 Kč
 a jeho rozdělení takto: 
 a) částka 1,040.878,00 Kč se přiděluje rezervnímu fondu ČSTV, 
 b)částka 103.201,00 Kč se přiděluje rezervnímu fondu svazů,
 c) zbývající částka, tj. (-) 21,275.906,80 Kč se zúčtovává s účtem nerozděleného zisku (932), 
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2. z účtu 932 přidělení částky 750.979,73 Kč na účet sociálního fondu, a to v souladu s uzavřenou
  kolektivní smlouvou na rok 2009, 
3. snížení rezervního fondu ČSTV o částku 330,629.837,99 Kč, 
4. pověření BDO PRIMA audit, s.r.o. provedením auditu za rok 2009 a 2010,
u k l á d á   Výkonnému výboru ČSTV 
1. nadále činit takové kroky ve společnosti SAZKA, a.s., aby tato využila všechny zákonné kroky k 

získání prostředků, které musela odvést na účet finančního úřadu s ohledem na změnu zákona o
DPH ode dne 1.1.2005 s tím, že takto získané prostředky budou rozděleny akcionářům podle pří-
slušných kritérií a v rámci ČSTV budou rozděleny mezi sdružené subjekty podle platných zásad, 

2. přijmout veškerá opatření k navýšení státního příspěvku na rozvoj tělesné výchovy a sportu s cí-
lem získat prostředky pro zvýšení ekonomické stability ČSTV a sdružených subjektů, 

3. vyvinout maximální úsilí ke zvýšení příspěvku na provoz a údržbu pro všechny sdružené subjekty 
a sportovní centra ČSTV s vědomím, že právě tento příspěvek sníží ekonomickou zátěž běžné čin-
nosti především ČSTV, 

4. přijímat operativní opatření v případě, že zejména vůči ČSTV budou činěna další ekonomická 
opatření, která budou mít zásadní vliv na jeho činnost.

Usnesení č. I./3 -Ke Zprávě o majetku ČSTV za rok 2009
22. valná hromada  ČSTV 
s c h v a l u j e
předloženou Zprávu o majetku ČSTV za rok 2009 
u k l á d á   Výkonnému výboru  ČSTV 
pokračovat ve správě akciového kapitálu a podílů ve společnostech s ručením omezeným v rozsahu 
uvedeném ve „Zprávě o majetku ČSTV za rok 2009“. 

Usnesení č. I./4 -Ke Zprávě Revizní komise Českého svazu tělesné výchovy
22. valná hromada  ČSTV  
s c h v a l u j e
Zprávu Revizní komise Českého svazu tělesné výchovy
 
Usnesení č. I./5 -Ke Zprávě smírčí komise Českého svazu tělesné výchovy
22. valná hromada  ČSTV  
s c h v a l u j e
Zprávu Smírčí komise Českého svazu tělesné výchovy
 
Usnesení č. I./6 –K Volbám orgánů Českého svazu tělesné výchovy
22. valná hromada  ČSTV 
v o l í
za předsedu Českého svazu tělesné výchovy Pavla Kořana. 
Dalšími členy Výkonného výboru ČSTV byli zvoleni: 
a) za sbor zástupců TJ/SK

Ing. Karel Malý, Irena Lehárová,  Mgr. Zdeněk Krátký, Jaroslav Lebeda, Mgr. Zdeněk Kubec, 
Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Vítězslav Holub, Jaroslava Schejbalová, Vladimír Šimíček 

b) za sbor zástupců svazů
JUDr. Ivan Hašek, Ing. Antonín Lébl, František Janouch, PaedDr. Libor Varhaník, Ing. Ivo Ka-
derka, CSc., Slavomír Svoboda, RNDr. Petr Ditrich, JUDr. Tomáš Král, Ing. Marek Hájek.

Místopředsedy Českého svazu tělesné výchovy byli zvoleni: 
Vladimír Šimíček   za sbor zástupců TJ a SK







 JUDr. Tomáš Král     za sbor zástupců svazů 
Členy Revizní komise ČSTV byli zvoleni: 
Leopold Bambula, Miroslava Čertíková,  Milan Homolka, Karel Chyba, PaedDr. Petr Kment, Jit-
ka Peřina, František Popr.
Členy Smírčí komise ČSTV byli zvoleni: 
Mgr. Aleš Charvát, JUDr. Karel Kocura, JUDr. Ivo Lubas, JUDr. Karel Poupě, JUDr. Marta Výmo-
lová 

Usnesení č. I./7 - K bilanci společných zdrojů ČSTV a návrh na jejich rozdělení na rok 2010 
22. valná hromada  ČSTV  
b e r e   n a    v ě d o m í
bilanci společných zdrojů Českého svazu tělesné výchovy v části A I a B I, 
s c h v a l u j e
1. rozdělení státních příspěvků cestou MŠMT ČR na jednotlivé programy dle návrhu, který je uveden 
v části A II materiálu, 
2. rozdělení vlastních zdrojů ČSTV ze státní dotace na rozvoj tělesné výchovy a sportu takto: 
 a) komora TJ/SK pro rok 2010  109,418.600,00 Kč 
 b) komora svazů pro rok 2010  94,530.400,00 Kč
3. rozdělení vlastních zdrojů z dividend ostatních akciových společností a výtěžku SAZKA, a.s. podle
  zásad uvedených v části B,
4. převod úrokového výnosu z rezervního fondu do zdrojů roku 2010, 
p o v ě ř u j e   Výkonný výbor ČSTV
správou státních prostředků na investice a prostředků na Program ČSTV Sportuj s námi, 
u k l á d á   Výkonnému výboru ČSTV
v případě jakékoli změny zdrojů provést nový výpočet a seznámit s ním bezodkladně sdružené sub-
jekty. 

Usnesení č. I./8 – K návrhu rozpočtu ČSTV  na rok 210
22. valná hromada  ČSTV 
s c h v a l u j e 
1. rozpočet útvarů ČSTV na rok 2010 v objemu...............................24,246.000,00 Kč 
2. rozpočet společných výdajů ČSTV na rok 2010 v objemu ..... 36,500.000,00 Kč 
3. krytí rozpočtu útvarů ČSTV příspěvky obou komor takto: 
 a) komora TJ/SK...........13,008.000,00 Kč 
 b) komora svazů .........11,238.000,00 Kč 
4. krytí rozpočtu společných výdajů ČSTV příspěvky obou komor takto: 
 a) komora TJ/SK...........19,582.300,00 Kč 
 b) komora svazů .........16,917.700,00 Kč 
5. rozpočet sportovních center ČSTV na rok 2010, jakožto rozpočet směrný, 
p o v ě ř u j e   Výkonný výbor  ČSTV
úpravou rozpočtu sportovních center ČSTV v případě vzniku zásadních skutečností, se kterými roz-
počet nemohl počítat.

Usnesení č. II./1 –  K návrhu klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku Mi-
nisterstva financí České republiky na veřejně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, ve
prospěch sboru zástupců TJ a SK v roce 2010 
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 Sbor zástupců TJ/SK 22. valné hromady ČSTV 
s c h v a l u j e 
předložený klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku Ministerstva financí Čes-
ké republiky na veřejně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, ve prospěch sboru zá-
stupců TJ/SK v roce 2010, 
u k l á d á   Výkonnému výboru  ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku jed-
notlivým regionálním sdružením ČSTV nejpozději do 30. dubna 2010. 

Usnesení č. II./2 -K návrhu klíče pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu tělovýchovných, 
sportovních a turistických zařízení v roce 2010 
Sbor zástupců TJ/SK 22. valné hromady ČSTV 
s c h v a l u j e
předložený klíč pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu tělovýchovných, sportovních  
a turistických zařízení pro rok 2010, 
u k l á d á   Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku jed-
notlivým regionálním sdružením ČSTV nejpozději do 30. dubna 2010. 

Usnesení č. III./1 -K návrhu klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku Mi-
nisterstva financí České republiky na veřejně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, ve
prospěch sdružených svazů v roce 2010 
Sbor zástupců svazů 22. valné hromady ČSTV
s c h v a l u j e 
klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku Ministerstva financí České republiky
na veřejně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, ve prospěch sdružených svazů v roce 
2010 dle předloženého návrhu, 
u k l á d á   Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku jed-
notlivým svazům do 30. dubna 2010. 

Usnesení č. III./2 –K návrhům na přijetí nových svazů za řádné členy ČSTV
Sbor zástupců svazů 22. valné hromady ČSTV 
n e s c h v a l u j e 
1) přijetí České šipkové organizace za řádného člena ČSTV 
2) přijetí Unie hráčů stolního hokeje za řádného člena ČSTV 

Po redakční uzávěrce...
Navýšení finančních prostředků z MŠMT na údržbu a provoz
Po Valné hromadě ČSTV v dubnu letošního roku pokračoval ČSTV v jednání o navýšení objemu do-
tace z programu VIII MŠMT, který je určen na údržbu a Provoz tělovýchovných zařízení. Částka byla 
pro ČSTV navýšena na rok 2010 o 14.347.700,- Kč, sdružené subjekty byly informovány o splátkovém 
kalendáři. O dalším navýšení objemu se stále jedná.
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