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12. schůze VV ČSTV  

 

 

Schůze VV ČSTV z 9. 10. 2012 

V úterý 9. října se Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy sešel na 

pražském Strahově na řádné schůzi, aby projednal řadu bodů souvisejících 

s nastoupenými změnami v organizaci. Schválen byl návrh programu 27. 

valné hromady ČSTV, která se uskuteční 1. prosince 2012. Vedle zprávy 

předsedy M. Jansty o postupu reorganizace, bude její hlavní náplní noveli-

zace Stanov ČSTV a realizace majetku ČSTV na Strahově. 

 

Místopředseda ČSTV M. Hájek, řídící schůzi, dal v úvodu slovo předsedům pracov-

ních  komisí, kteří referovali o progresu v jejich práci. Výbor schválil návrh Komise 

pro strategii horských středisek, která předložila novelu Stanov Skiareálu Špindlerův 

Mlýn, a.s., a Ski Pec, a.s. Novela, jejíž přijetí se očekává na mimořádných valných 

hromadách společností začátkem listopadu, mimo jiné snižuje náklady na správu spo-

lečností, jejichž podnik byl pronajat. Výbor vyslechl zprávu Komise pro rozvoj Spor-

tovního centra Nymburk, která úspěšně jedná s městem Nymburk a vytváří postupný-

mi kroky podmínky k očekávaným investicím. Členové výboru dále obdrželi infor-

mace o přípravě novely Stanov ČSTV a o výhledu financování sportu v roce 2013 ze 

státního rozpočtu. „Příští rok může být velmi těžký pro český sport, pokud se nepoda-

ří vrátit sportu 800 milionů Kč, které v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 oproti 

letošnímu roku chybí“, komentoval situaci místopředseda ČSTV M. Pelta, který sou-

časně zdůraznil, že sport mládeže a sportovní zařízení ve vlastnictví klubů se mohou 

ocitnout již v kritické situaci. „Nevím, co budeme muset ještě podniknout, aby sport 

obdržel alespoň stejnou podporu jako letos. Semknuli jsme se, řadu změn jsme pro-

vedli, všichni to kvitují, ale státní podpora pro příští rok je zatím tristní“. 

Výkonný výbor po projednání schválil návrh programu 27. VH ČSTV, která je svolá-

na na 1. prosince. Předseda ČSTV Miroslav Jansta podá na valné hromadě zprávu o 

postupu reorganizačních a transformačních kroků ČSTV, delegátům bude předložena 

novela Stanov ČSTV, která je nyní v připomínkovém řízení a projednáván bude i ná-

vrh na prodej a převod sportovišť na Strahově Fotbalové asociaci ČR a Českému atle-

tickému svazu. Především FAČR má v úmyslu revitalizovat jak samotná sportoviště, 

tak přilehlé administrativní prostory, které by poskytly v příštím období moderní zá-

zemí ČSTV i národním sportovním svazům. 

V další části jednání výbor po diskusi schválil zprávu o činnosti Vyšší odborné školy 

ČSTV, jíž je zřizovatelem. Škola přijala do prvního ročníku rekordní počet nových 

studentů, usiluje o rozšíření akreditace o žádané obory, zmodernizovala své učební 

prostory, stabilizovala hospodaření a nabízí sportovním svazům možnosti vzdělávání 

trenérů a dalších specialistů. Dále výbor jednal, mimo jiné, o řešení opuštěného ma-

jetku, o situaci Občanského sdružení Zelený ostrov, o sběru statistických dat členské 

základny ČSTV za rok 2012, schválil postup k inventarizaci majetku ČSTV, vzal na 
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Ve čtvrtek 1. listopadu proběhlo v Centru pohybové medicíny 

na pražském Chodově volební Plénum ČOV. Do čela ČOV 

byl jednomyslně zvolen jediný kandidát na tento post, předse-

da Českého veslařského svazu a bývalý místopředseda ČOV 

pro ekonomiku a marketing, Jiří Kejval. Po svém zvolení pro-

hlásil o budoucí roli ČOV ve sportovním prostředí: 

„Olympijský výbor bude zastupovat sportovní prostředí vůči 

státu. Nic víc, nic míň.“ Jak by měl český sport postupovat, 

má Kejval jasno: „Musíme být jednotní, jedině tak můžeme 

uspět. Výdaje na sport nesmějí klesnout ve střednědobém 

výhledu pod 3 miliardy ročně. Chceme nový zákon o sportu a 

legislativu, která bude respektovat sport a vnímat olympijský 

výbor jako přirozené připomínkové místo. Aktuálním problé-

mem dneška je pak 800 milionů, o které ministerstvo financí 

pokrátilo státní podporu sportu pro příští rok. Tyhle peníze 

nechceme ztratit,“ dodal. 

Tři ze čtyř postů místopředsedů obsadili členové VV ČSTV. 

Místopředsedou pro sport byl zvolen předseda ČSTV a před-

seda České basketbalové federace, Miroslav Jansta. Na postu 

místopředsedy pro ekonomiku a marketing vystřídá Jiřího 

Kejvala, předseda Českého atletického svazu, Libor Varhaník 

a místopředsedou pro přidružené členy se stal Filip Šuman, 

prezident České florbalové unie. Místopředsedou pro olym-

pismus byl zvolen sportovní historik a ředitel Olympijského 

studijního a informačního centra František Kolář.  

Dalšími členy VV ČOV byli zvoleni Petr Baroch (Český stře-

lecký svaz), Karel Bauer (Český svaz jachtingu), Zdeněk Ha-

ník (Český volejbalový svaz), František Janda (Český šermíř-

ský svaz), Tomáš Král (Český svaz ledního hokeje), Roman 

Kumpošt (Svaz lyžařů České republiky), Miroslav Pelta 

(Fotbalová asociace České republiky), Jaroslav Pollert 

(Český svaz kanoistiky), Jozef Regec (Český svaz cyklisti-

ky), Zdeněk Ertl (Sdružení sportovních svazů České republi-

ky), Petr Hulinský (Český svaz taekwonda WTF), Robert 

Změlík (individuální člen), Oldřich Svojanovský (Český klub 

olympioniků), Květa Pecková (Český klub fair play), Josef 

Dovalil (Česká olympijská akademie). 

vědomí informace o solidární finanční výpomoci v rámci sdružených národních sportovních svazů a návrh na způsob spolu-

práce s poradenskou firmou s cílem dosáhnout na finanční zdroje z evropských programů.  

Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 6.11. a stěžejním bodem programu bude příprava písemných podkladů pro delegáty 

valné hromady. 

Mgr. Jan Boháč 
generální sekretář ČSTV 

Volební plénum Českého olympijského výboru 
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„Věřím, že Výkonný výbor ČOV v novém složení pod-
poří transformační proces ČOV a myšlenku jednoty 
ve sportovním prostředí. Jsem rád, že pro realizaci 
této základní ideje nově zvoleného vedení ČOV zís-
kal ČSTV v orgánech ČOV silný mandát,“ komentoval 
volbu předseda ČSTV M. Jansta. 

 

Mgr. Jan Boháč 
 generální sekretář ČSTV 

 

 

 

 

 
VV ČSTV se v úvodu schůze zabýval horskými 
akciovými společnostmi, kde po nepodepsání 
smlouvy s vybraným nájemcem Melida, a.s., 
v daném termínu, přijal některá opatření pro jedná-
ní mimořádné valné hromady Skiareálu Špindlerův 
Mlýn 8. 11. 2012 tak, aby nebyl ohrožen provoz 
střediska v nadcházející zimní sezóně. Současně 
vzal na vědomí, že jednání k podpisu kontraktu 
byla na straně nájemce obnovena s cílem pode-
psat co nejdříve. V závěru jednání byl VV informo-
ván, že k podpisu nájemní smlouvy ze strany do-
jde ještě téhož dne. „Jsem rád, že zvítězil rozum, 
že se podařilo dovést do úspěšného konce několi-
kaměsíční náročná a tvrdá vyjednávání. ČSTV je 
občanské sdružení, které nemá a většinou ani ne-
umí podnikat. To mají dělat profesionálové. Pro 
ČSTV bude znamenat podpis smlouvy profit nejen 
v garantovaném vysokém nájmu, který převýší 
dosavadní výtěžek z pronajatých horských společ-
ností, ale především v tom, že nájemce zajistí po-
třebné investice do našeho majetku, na které by 
ČSTV nikdy nemělo peníze a majetek by brzo za-
šel na úbytě. To se odrazí brzo i na spokojenosti 
návštěvníků krkonošských horských středisek.“, 
prohlásil předseda ČSTV M. Jansta. 

 

V další části jednání výbor schválil písemné pod-
klady pro delegáty 27. VH ČSTV, která se bude 
konat 1. 12. 2012 ve Sportovním centru Nymburk. 
Mimo jiné návrh jednacího řádu, ale také řešení 

majetkových vztahů v areálu Strahov. V široké dis-
kusi k novelizaci Stanov ČSTV byl VV informován, 
že Plénem Českého olympijského výboru byl do 
čela ČOV zvolen Jiří Kejval, který ve svém nadča-
sovém vystoupení představil mj. plán směřující 
prioritně k jednotě sportovního prostředí pod gescí 
ČOV. Další proces transformace sportovního pro-
středí bude realizovat nově zvolený Výkonný výbor 
ČOV. VV ČSTV rozhodl pozastavit připravenou 
novelizaci Stanov ČSTV a odložit ji do doby, než 
dojde k úpravám stanov, ev. organizační struktury 
Českého olympijského výboru. Učinil tak proto, 
aby ČSTV mohl v rámci probíhající transformace 
sportovního prostředí následně reagovat na po-
stupné změny.  

 

Výkonný výbor dále projednal zprávu o výsledcích 
hospodaření za uplynulá tři čtvrtletí letošního roku. 
S uspokojením vzal na vědomí, že přijatá úsporná 
opatření přinášejí efekt, neboť letošní výsledky 
jsou oproti plánu lepší o 3,5 milionů Kč, 
v meziročním srovnání se stejným období loňské-
ho roku o více než 15 milionů Kč a ve srovnání 
s rokem 2008 dokonce o 30 milionů lepší. K tomu 
M. Jansta poznamenal: „Z dosavadních výsledků 
hospodaření je názorně a jasně vidět, že nové ve-
dení ČSTV dovede hospodařit levněji, úsporněji a 
efektivněji nežli vedení minulé.“ 

 

V Praze na Strahově zasedal 6.11. na své řádné schůzi Výkonný výbor ČSTV. V rámci nabitého progra-
mu vzal na vědomí dobré hospodářské výsledky ČSTV za tři čtvrtletí letošního roku, jako výsledek přija-
tých úsporných opatření. Výkonný výbor ČSTV také v rámci příprav 27. valné hromady ČSTV rozhodl 
pozastavit novelizaci Stanov ČSTV do doby, než dojde k úpravám Stanov Českého olympijského výbo-
ru. 

13. schůze VV ČSTV  
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Mezi dalšími projednávanými body programu VV 
ČSTV schválil rozpočtovým opatřením rozdělení 
prostředků mezi svazy, které letos neobdržely pro-
středky z programu V MŠMT a diskutoval postup 
k zajištění státních prostředků pro sport pro rok 
2013, zejména zdrojů pro činnost sportovních klu-
bů a tělovýchovných jednot. 

  

Příští řádná schůze VV ČSTV se uskuteční 18. 12. 
2012. 

 

Mgr. Jan Boháč,  
generální sekretář ČSTV 

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem opět 
potvrdil, že profesionální sportovci mohou 
své povolání vykonávat jako živnostníci a 
finanční úřady to musí akceptovat. Po loň-
ském rozhodnutí v kauze hokejisty Jaro-
slava Mrázka, vyhověl nyní soud kasač-
ní stížnosti bývalého fotbalisty pražské 
Sparty Jiřího Homoly. 

Stát by podle soudu neměl nikoho 
nutit do zaměstnaneckého poměru 
v situaci, kde by to nebylo výhod-
né ani pro pracovníka, ani pro 
zaměstnavatele. Profesionální 
sport je prý navíc specifická 
oblast, na kterou nelze vzta-
hovat všechny prvky za-
městnaneckého vztahu dle 
zákoníku práce. 

"Pokud se sportovec s klu-
bem domluví, že chce být zaměstnanec, nic proti 
tomu, je to možné. Pokud bude mít smlouvu jako 
osoba samostatně výdělečně činná a oběma stra-

nám to bude vy-
hovovat, pak by 
do toho stát ne-
měl vstupovat 
nějakým omezují-
cím způsobem," 

uvedl pro Hospodářské novi-
ny soudce Vojtěch Šimíček. 

Finanční úřady doposud s profesionálními spor-
tovci (v kolektivních sportech) jednaly téměř vý-

hradně jako se zaměstnanci. Požadovali po nich 
doplacení daní za vybavení poskytované klubem, 

ale nebyly ochotné uznávat náklady zaplacené klu-
bu. Podle Nejvyššího správního soudu sportovci 

mohou být živnostníci. O vynaložené výdaje si pak 
sníží daňový základ. 

Redakce Zpravodaje ČSTV 

Zdroj: IDNES.CZ   

Profesionální sport a pracovně-právní vztahy 

Reklama 
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Povinnosti občanských sdružení 

při zpracování osobních údajů jejich členů 

(týká se svazů i sportovních klubů a  

tělovýchovných jednot) 
 

S ohledem na množící se dotazy k povinnosti národního sportovního svazu registrovat se u Úřadu na ochranu osobních údajů 

při zpracovávání osobních údajů o svých členech, předkládáme přehled základních povinností každého občanského sdružení 

v dané oblasti. 

 

Povinnosti vyplývající pro občanská sdružení ze zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů jsou zejména následu-

jící: 

 

1. Oznamovací povinnost podle ustanovení §16 citovaného zákona (registrace u ÚOOÚ) se na občanská sdružení půso-

bící ve sportu, při zpracování údajů o jejich členech a pro jejich činnost, nevztahují, a to s odkazem na výjimku uvede-

nou v §18 zákona. Podle stanoviska ÚOOÚ se totiž jedná o zpracování osobních údajů, které sleduje filozofické cíle. Čili 

pokud sportovní svaz zpracovává pouze údaje o své členské základně, tyto používá pro svou činnost a údaje nezpřístup-

ňuje bez souhlasu členů, pak není povinen se registrovat u ÚOOÚ podle §16 cit. zák. 

 

2. Občanská sdružení jsou ovšem povinna zajistit souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů v rámci své čin-

nosti. To se týká SK/TJ i svazu. U nových členů je nejjednodušším způsobem řešit toto v rámci přihlášky (SK/TJ, svaz). 

Podle konzultace s ÚOOÚ lze zajistit souhlas člena např. i na prezenční listině při konání valné hromady SK/TJ apod. 

 

3. Občanská sdružení jsou rovněž povinna splnit informační povinnost vůči svým členům podle §11 cit. zák., tj. infor-

movat členy zejména o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku, v jakém rozsahu 

(jméno, příjmení, rodné číslo atd.), komu mohou být zpřístupněny (do centrální databáze svazu, MŠMT apod.). I to je 

vhodné řešit u nových členů v rámci přihlášky do sportovního klubu, tělovýchovné jednoty. 

 

V případě sportovních svazů mohou být povinnosti uvedené pod bodem 2. a 3. plněny prostřednictvím jeho sportovních klu-

bů. Sportovní svaz je pak povinen zajistit přímé plnění těchto povinností u individuálních členů, kteří nejsou členy žádného 

sportovního klubu. 

 

Na internetových stránkách ČSTV v rubrice Dokumenty, informace-Legislativní poradna-Ochrana osobních údajů je 

k dispozici vzorový text souhlasu člena se zpracováním osobních údajů (poslední odkaz na této stránce - Jak plnit povinnosti 

vyplývající z platné legislativy na ochranu osobních údajů). Vzor je sice koncipován především pro využití v rámci SK/TJ, 

ale lze ho bez problémů využit i pro národní sportovní svazy. 

 

Mgr. Gabriela Petrusová 

Legislativně právní odbor ČSTV 
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Skiareál Špindlerův Mlýn míří do pronájmu,  

na smlouvě jsou všechny podpisy 
Dlouhé vyjednávání o pronájmu lyžařského areálu ve Špindlerově Mlýně je u konce. Akcionáři vyhledávaného 
střediska dne 6.11. 2012 podepsali smlouvu s firmami Tatry Mountain Resorts a Snowhill, sdruženými ve spo-
lečnosti Melida. Toto konsorcium vybrala vedení ČSTV a Svazu lyžařů ČR jako nového nájemce už v létě. 
Předání areálu plánované na začátek listopadu zhatil fakt, že smlouvu v řádném termínu nestvrdili svým pod-
pisem všichni určení představitelé firmy Melida. 

„Říkali jsme, že budeme jednat dál a jsme rádi, že se 
dohody podařilo dosáhnout rychle. Je to pro sportovce 
nejvýhodnější varianta. Mají sportovat a činnosti, kterým 
nerozumí, přenechat odborníkům“ připomněl předse-
da ČSTV Miroslav Jansta. Společnost Melida by měla 
převzít areál v nejkratším možném termínu. Za nájem 
zaplatí 43,8 milionu Kč ročně a během dvaceti let musí 
do areálu investovat 800 milionů Kč.   

Mgr. Jan Boháč 
generální sekretář ČSTV 

 

Trenérka, cvičitelka roku 2012 v tradičních výročních anketách 

 

Komise sportu žen Českého olympijského výboru již od roku 2007 aktivně podporuje vyhla-
šování anket úspěšných trenérek a cvičitelek, které aktivně působí ve sportu. A to na všech 
úrovních, kde jsou vyhlašováni nejúspěšnější sportovci a trenéři roku  ( tělovýchovné jedno-

ty a kluby, města, okresy, kraje i sportovní svazy). Samozřejmě, že rozhodnutí o vyhlášení takové ankety i její 
kritéria záleží na zájmu a vůli jednotlivých vyhlašovatelů.  

 

Také v letošním roce vyzývá Komise sportu žen Českého olympijského výboru sportovní svazy, okresní sdru-
žení ČSTV a krajské organizace ČSTV, aby do anket vyhlašování sportovců roku 2012, pořádaných často ve 
spolupráci se samosprávou, zařadily ocenění trenérek a cvičitelek, které aktivně působí ve sportu a tělový-
chově.  

 

V lednu 2013 ČOV vyzve všechna okresní sdružení ČSTV a krajské organizace ČSTV i republikové sportovní 
svazy k nominacím osobností na ocenění nejúspěšnějších trenérek – cvičitelek roku 2012. 

 

Slavnostní setkání a ocenění nominovaných trenérek se uskuteční v březnu 2013 v Praze. Cílem iniciativy je 
zviditelnění práce dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, podpora zapojení žen do aktivního pů-

sobení ve sportu a tělovýchově, propagace olympijské myšlenky, zdravého život-
ního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém tre-
nérky - cvičitelky působí.  

 

 

       Komise sportu žen ČOV  

. 
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Anketa Sport roku 2012 
V průběhu září byl na internetových stránkách www.sportcentral.cz zveřejněn a řadou médií bez bližšího zkou-

mání také převzat sociologický výzkum zabývající se oblíbeností sportu u občanů České republiky. Na konci říj-

na byl zveřejněn další výzkum zabývající se oblíbeností sportu u českých politiků. Za redakci Zpravodaje ČSTV 

jsme se s autory výzkumu spojili, abychom se na celý výzkum i jeho výsledky mohli podívat trochu blíže. 

Výzkum obsahující dvanáct základních a čtyři doplňující otázky probíhal výhradně online na stránce sportcen-

tral.cz a v období od 30. července do 7. září tohoto roku se ho podle údajů organizátora zúčastnilo celkem 3437 

respondentů. 

Nemáme v úmyslu v rámci tohoto článku jakkoliv zpochybnit 

závěry týkající se výzkumu samotného ani jeho výsledků, 

nicméně nás při jejich prohlížení napadlo několik otázek. 

Předně jsme si z naší pozice lámali hlavu nad tím, co 

bylo myšleno pro účely průzkumu pod pojmem sport. 

Pokud by se jednalo o soutěžní sport, organizovaný, 

pak by výzkum mohl zhruba odrážet strukturu členské 

základny ČSTV. Kdyby se jednalo o průzkum, týkající 

se neorganizovaného, rekreačně provozovaného spor-

tu, mohli bychom například usuzovat, v jaké oblasti není 

nabídka SK a TJ dostatečná. Z výsledků se také nedalo 

usuzovat, zda dotazovaní vybírali z nabízeného seznamu 

sportů (sportovních odvětví, aktivit) nebo sami svou aktivitu po-

jmenovávají. Samozřejmě nás také zajímalo, zda byli dotazovaní nějakým způsobem vybíráni, či zda zkrátka od-

povídal každý, kdo se o výzkumu dozvěděl a měl chuť se zapojit. 

Autoři výzkumu byli vstřícní a tak vám můžeme některé výsledky průzkumu přiblížit a vysvětlit. V první řadě je 

dobré objasnit, jaký význam měl v celém výzkumu pojem „sport“. V průzkumu nebyl respondentům pojem nijak 

vysvětlován, takže je sport pojímán v nejširším slova smyslu, tedy v podstatě dle definice Rady Evropy, která 

pod sport zahrnuje „veškeré formy tělesné aktivity, které provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o 

vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsled-

ků v soutěžích na všech úrovních.“ Pro výklad výsledků výzkumu to znamená, že pořadí preference sportů 

(sportovních aktivit) v žádném případě neurčuje, v jakém sportu se dotazovaní nejčastěji nebo nejraději účastní 

či by se rádi účastnili soutěží. V případě cyklistiky se tedy jedná o zájem o projížďku na kole, nikoliv o účast 

v otevřeném závodě, natož pak v závodě pořádaném svazem. Stejně tak přání zahrát si golf se pojí s touhou po-

stavit se na odpaliště nebo vyzkoušet patování na greenu, než se zúčastnit turnaje. Dotazovaní si ani v jednom 

případě nevybírali z předem vymezených sportů, i když v tomto případě nám uniká, jak je možné, že v prvním 

průzkumu se mezi sporty vůbec neobjevuje turistika, zatímco 

v průzkumu mezi politiky již okupuje přední příčky. 

Nejoblíbenějším sportem je dle výzkumu fotbal, nejprovozovanějším 

cyklistika. Ženy se nejraději věnují volejbalu.  

Provedený průzkum lze jistě považovat za zajímavý, s určitou in-

formativní hodnotou a pro obecný přehled dostačující. Sociolo-

gická studie zapojení občanů do sportovních aktivit či přehled 

popularity sportů v ČR to ale není. Pokud bychom chtěli výsledků 

průzkumu využít ke zpracování dalších konkrétních výstupů, mu-

selo by být zadání mnohem  pregnantněji popsané. 

Redakce Zpravodaje ČSTV 
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Juniorský sportovec roku 2012  
 

Chtěli bychom Vás  informovat, že Česká nadace sportovní reprezentace ve 
spolupráci s  Českým olympijským výborem a s Klubem sportovních novinářů 
vyhlašuje soutěž o titul:  

„ J U N I O R S K Ý  S P O R T O V E C  R O K U  2 0 1 2 „. 

Soutěž o titul „Juniorský sportovec roku 2012“ má za cíl posílit tímto oceněním 
zájem mládeže o výkonnostní sport, motivovat juniorské reprezentanty a jejich 
trenéry k dosažení špičkové mezinárodní výkonnosti, rozšířit okruh mecenášů 
sportu a přivést jejich zájem od úspěšných seniorských reprezentantů 
k podpoře méně známých juniorských reprezentantů, tvořících budoucnost českého sportu.  

     Nominace do ankety posílají národní sportovní svazy a v letech 1996 až 2011 bylo do ankety přihlášeno 
cca 1.700 sportovců z 55 sportovních odvětví, mezi nimi 300 juniorských mistrů světa nebo Evropy.  

  Vyhlášení výsledků ankety bude  zařazeno do  přímého televizního přenosu  dne 19. 12. 2012, při němž bu-
de vyhlášen „Sportovec roku 2012“. 
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Věděli jste, že existuje šachová liga mistrů? Já ne, dokud se mi 

nedostala do  ruky zpráva o úspěších, které sklízí český čtyřná-

sobný klubový mistr G-Team Nový Bor. V roce 2011 na Evrop-

ském  klubovém  poháru ve Slovinsku obsadil bronzové medaile a 

letos se chtěli opět poprat o přední příčky.  Šachová obdoba ligy 

mistrů se letos konala v izraelském Eilatu na břehu Rudého moře.   

Bohužel v posledním sedmém kole  narazil G-Team Nový Bor na 

silný ruský tým Jugra. Novoborské mohla pouze případná výhra 

posunout na čelní místa, v průběhu turnaje totiž k čtyřem vítěz-

stvím připsali hned dvě těsné porážky s elitními týmy ze Saratova 

a Ázerbájdžánu a patřila jim průběžná 8. příčka.  Souboj s Jugrou 

byl pikantní i tím, že za ruský tým nastupuje Alexej Širov, který se 

letos domluvil na angažmá i v novoborském extraligovém týmu. 

Průběh zápasu byl velmi vyrovnaný, ale novoborští nakonec pod-

lehli Jugře v nejtěsnějším poměru 2,5/3,5.  

Třetí porážka v sedmikolovém turnaji zname-

nala konečné 10. místo. „V turnaji hrálo deset 

špičkových družstev, sjela se sem většina 

světové špičky, přesto jsme po loňském sen-

začním bronzu chtěli dosáhnout lepšího vý-

sledku,“ neskrýval po zápase zklamání vice-

prezident klubu a předseda Šachového svazu 

ČR Viktor Novotný. „Z 42 partií jsme jich pro-

hráli sice jen 6, vyhráli jsme 15 a plnou polo-

vinu remizovali, ale proti těm nejsilnějším 

soupeřům jsme se nedokázali prosadit, ačko-

liv zápasy to byly velmi vyrovnané a napína-

vé,“ doplňuje Novotný.  

Roli tahouna se nepodařilo převzít nejlepší-

mu českému hráči Davidu Navarovi, který se 

nedávno blýskl skvělým výkonem na Šachové 

olympiádě v Istanbulu. „Má forma má často výkyvy. Po Olympiá-

dě se mi ještě zadařilo v Polsku, ale poté jsem v Chorvatsku vy-

hrál z 9 partií jen jedinou a osmkrát remizoval, což není dobrý 

výsledek. Zde jsem se hrubě přehlédl v partii s Rodshteinem, 

kterou jsem prohrál,  a ke dvěma výhrám přidal další čtyři remízy, 

což není nic oslnivého. Nevím čím to je,“ zhodntil své vystoupení 

David Navara.  

Konečné pořadí 2012: 
http://www.chess-results.com/tnr82751.aspx?

art=0&rd=6&lan=5 – změnit na ranking list after rd. 7 

 

Zdroj: Šachový svaz ČR  

Závěrečná zpráva z Evropského klubového poháru v šachu 

 Reklama 

http://www.chess-results.com/tnr82751.aspx?art=0&rd=6&lan=5%20–%20změnit%20na%20ranking%20list%20after%20rd.%207
http://www.chess-results.com/tnr82751.aspx?art=0&rd=6&lan=5%20–%20změnit%20na%20ranking%20list%20after%20rd.%207
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Pokyn předsedy ČSTV č. 6 
ze dne 9. 10. 2012 

ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV  
za rok 2012 

 
Čl. I. 

Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne  9. října 2012 - usnesení č. 

12/12/149 (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 SK/TJ a svazech). Slouží k zajištění sběru nezbytných údajů o členské základně v  SK 

a TJ, v okresních sdruženích a sportovních svazech sdružených v ČSTV k 31. prosinci 2012. 

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 rozporu se zájmy ČSTV a sdruže-

ných subjektů či k poškozování osobnostních práv jejich členů. 

Čl. II. 

Základem pro zpracování statistiky členské základny v ČSTV za rok 2012 jsou jmenné seznamy členů SK 

a TJ sdružených v okresních 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 SK a TJ, které mají vlastní stanovy, 

identifikační číslo (IČ) a registrační číslo přidělené příslušným okresním sdružením. Ve jmenných seznamech se 

uvádí: rodné číslo, kód odvětví sportu dle příslušného číselníku a činnostní charakteristika (dále viz přílohy). 

V případě, že člen SK/TJ odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla, nebude vykazován ve sta-

tistikách v rámci šetření stavu členské základny v ČSTV. Takové členy je možno evidovat v rámci SK/TJ pro její 

využití. 

Národním sportovním svazům ČSTV doporučujeme doplnit přehledy členů ČSTV    o členy registrované 

ve svazové databázi. Jedná se o jmenné seznamy členů klubů či jednot (občanských sdružení), nesdružených 

v okresních sdruženích ČSTV (tzn. všechny kluby či jednoty, které jsou podle stanov příslušného svazu členy sva-

zu, a nejsou registrovány u okresního sdružení ČSTV, nebo jsou členy jiného střešního sdružení než ČSTV). Tyto 

kluby však musí být označeny příslušným kódem střešní organizace dle Přílohy č. 4. Je možné doplnit také přímé 

členy svazu (pokud to stanovy svazu umožňují). 

Čl. III. 

Okresní sdružení ČSTV a SK/TJ 

Každý SK/TJ sdružený v okresním sdružení ČSTV provede na základě pokynů příslušného okresního sdru-

žení aktualizaci evidence svých členů ve všech oddílech a odborech k 31. 12. 2012 a předá je v elektronické podo-

bě okresnímu sdružení ČSTV nejpozději do termínu stanoveného příslušným okresním sdružením. Okresní sdruže-

ní musí mít k dispozici aktuální doklad o stavu členské základny svých jednotlivých SK/TJ i v případě, že v daném 

SK/TJ nedošlo k pohybu počtu členů od předcházejícího sběru dat. 

Časový harmonogram 

Okresní sdružení ČSTV převedou do své databáze údaje o členské základně, které obdržela v elektronické 

formě od SK a TJ a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČSTV do 

12. února 2013, 

výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cstv.cz. 

ČSTV provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do 

22. února 2013 k opravě a upřesnění okresním sdružením ČSTV; 

Okresní sdružení ČSTV zašle VV ČSTV opravený soubor do 8. března 2013. 
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Čl. IV. 

Národní sportovní svazy sdružené v ČSTV 

Národní sportovní svazy sdružené v ČSTV, které se rozhodly využít možnosti doplnění statistiky o další 

své členy ve smyslu čl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajišťují  doplňující evidenci svých členů prostřednictvím vlast-

ních orgánů. Jimi zpracovaná data jsou předávána VV ČSTV výhradně v elektronické formě s využitím softwaru, 

který je pro národní sportovní svazy k dispozici, nebo ve formě souboru excelovského typu (*.xls), který na požá-

dání zašle pracoviště Management sportu ČSTV (statistika@cstv.cz).  

Soubory sportovních svazů, doplňující územní statistiku členů ČSTV, musí být vyplněny z hlediska poža-

dovaných údajů kompletně, jinak nebudou pro doplnění statistiky použity. 

Údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví se uvedou totožně dle návodu obsaženého v příloze č. 1 

tohoto pokynu. 

 

Časový harmonogram 

Národní sportovní svazy ČSTV zajistí, aby  údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské základny v 

ČSTV po linii svazů byly předány VV ČSTV, do 

12. února 2013, 

výhradně v elektronické podobě (statistika@cstv.cz); 

ČSTV provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do 

22. února 2013 k opravě a upřesnění národním sportovním svazům; 

Svazy zašlou VV ČSTV opravený soubor do 8. března 2013. 

Čl. V. 

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

definice nemohou vyplnit charakteristiku č. 2 - svazem neregistrovaný sportovec. 

Čl. VI. 

 ČSTV vydá oficiální statistiku do 15. března 2013, kterou obdrží :   

- krajské organizace ČSTV v krajských sestavách o počtech členů ČSTV v jednotlivých krajích ČR, 

včetně doplňků národních sportovních svazů dle čl. II, odst. 2 

- všechna okresní sdružení ČSTV 

- sportovní svazy sdružené v ČSTV 

- delegáti valné hromady ČSTV 

Čl. VII. 

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Management sportu 

VV ČSTV.  

2. Nedílnými součástmi těchto pokynů jsou : 

- Příloha č.1 - Pokyny k vyplňování statistických údajů a souborů o členech ČSTV;  

- Příloha č.2 - Seznam kódů sportovních odvětví;    

- Příloha č.3 - Seznam kódů (číselník) okresních sdružení; 

- Příloha č.4 - Seznam kódů (číselník) občanských sdružení ve sportu. 

3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČSTV č. 2/2011 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV za 

rok 2011 ze dne 12. 10. 2011. 

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 9.10.2012. 

 

JUDr. Miroslav Jansta, v.r. 

      předseda ČSTV 

 

S oficiálním textem pokynu zveřejňujeme i přílohu č.1, která je důležitá ke správnému vyplnění a zaslání relevant-

ních dat o členské základně. Především jde o charakteristiku členů sportovních klubů či tělovýchovných jednot, 

která by měla odpovídat charakteristice v této příloze. Ostatní přílohy můžete najít v plné verzi pokynů na: http://

www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/smernice/pokyn_6-2012.pdf 

:%20http:/www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/smernice/pokyn_6-2012.pdf
:%20http:/www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/smernice/pokyn_6-2012.pdf
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Pokyny k vyplňování statistických údajů o členech ČSTV 

1. V elektronických souborech musí být vždy přesně uvedeno : 

- celý název SK/TJ podle znění vlastních stanov, 

- IČ (dříve IČO) přidělené pro SK/TJ statistickým úřadem, event. MV ČR; IČ SK/TJ je zpravidla osmimístné; 

pokud je IČ šestimístné, je třeba předepsat na prvních dvou místech nuly, 

- organizační číslo SK/TJ,  

a) které SK/TJ přidělil výkonný výbor příslušného okresního sdružení (uvede se původní sedmimístné číslo, 

začínající číslicí 3, nové devítimístné kódy NUTS se v šetření za rok 2012 nepoužijí), 

b) které SK/TJ přidělil národní sportovní svaz dle vlastní registrace, 

- kód sportovního odvětví podle přiloženého Seznamu kódů sportovních odvětví (viz příloha č.2), pokud se dané 

sportovní odvětví v číselníku nevyskytuje, bude uvedeno číslo 104 (jiné sportovní odvětví). 

2. Dále se uvedou údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví,  a to: rodné číslo (u členů ČSTV, kteří 

nemají českou státní příslušnost, se na místo jejich rodného čísla uvede číslo přidělené českými úřady. Pokud 

takové číslo přiděleno nebylo, vepíše se do první skupiny šesti čísel v obráceném pořadí jejich datum narození 

- v dvojčíslí  měsíce se u žen uvede číslo 50+číslo měsíce, a za lomítko se vepíše 0000), příjmení, jméno, čin-

nostní charakteristika a označení A v případě, že se jedná o cizího státního příslušníka. 

3. V případě zanesení chybného rodného čísla a nezajištění opravy jeho správnosti dle pokynů OS ČSTV či Sva-

zů, nebude tento údaj přenesen do centrální statistiky. Člen s chybným rodným číslem tím bude vyřazen. 

Charakteristiky člena : 

1.   registrovaný sportovec - uvede se pouze tehdy, je-li člen registrovaný v registraci národního sportovního         

svazu příslušného sportu. Ve všech ostatních případech se uvede „2. svazem neregistrovaný sportovec“. 

2. svazem neregistrovaný sportovec; 

3. trenér, cvičitel - trenér, cvičitel, komisař, též nezbytný doprovod zdravotně postižených sportovců; 

4. rozhodčí - rozhodčí (delegáti);  

5. činovníci - činovníci (členové výboru, vedoucí družstev, apod.); 

6. ostatní - ostatní (např. přispívající, apod.). 

Označení cizího státního příslušníka v souboru excelovského typu : 

Do sloupce označeného písmenem „C“ je třeba  vepsat „A“. 

Je-li člen aktivně zapojen v SK/TJ ve více než jednom odvětví, uvede se jeho působení v každém odvětví zvlášť, 

tj. bude uveden na formulářích dvou či více sportovních odvětví v rámci jedné a téže SK/TJ.  

 

 

 

Pokyn předsedy ČSTV č.7 
ze dne 9.10.2012 

k aktualizaci údajů pasportu  tělovýchovných zařízení k 31. 12. 2012 

 
Čl. I. 

Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne 9. října 2012 - usnesení č. 

12/12/149 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/2003 ze dne 31.1.2003 k šetření o stavu majetku ČSTV a 

subjektů sdružených, ke dni 1.1.2003). Slouží k udržení aktuální databáze údajů o tělovýchovných zařízeních 

ve vlastnictví nebo v užívání SK a TJ, v okresních sdruženích a sportovních svazech sdružených v ČSTV, která 

byla pořízena na základě šetření o stavu majetku, uskutečněného v roce 2003 a je každoročně pravidelně aktualizo-

vána. 

Databáze pasportu TVZ může být využita Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k ověření splnění 

podmínek pro přidělení dotace z programu č. IV MŠMT - Údržba a provoz sportovních zařízení. 

      Příloha č. 1 
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Čl. II. 
Základním souborem dat pasportu tělovýchovných zařízení jsou údaje v informačním systému ČSTV, zís-

kané aktualizací k 31. 12. 2011. Jsou to údaje o objektech a zařízeních, sloužících ke sportovní a tělovýchovné čin-
nosti ČSTV a subjektů sdružených v ČSTV, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu (v provozu), v zákonné výpůjč-
ce nebo v  jiném existujícím právním vztahu, umožňujícím užívání tělovýchovných zařízení a majícím dopad na 
ekonomiku sdružených subjektů. 

Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto tělovýchovných zařízení došlo od 
poslední aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných technických 
parametrů, nebo k novému nabytí takových zařízení. Povinnost aktualizovat 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 do-
tací 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 okrese 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 SK/TJ, která je součás-
tí softwaru IS ČSTV a je k dispozici na každém počítači, kde je software nainstalován (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 SK/TJ - úplná instalace). 
Ve výjimečných případech je možné se s okresním sdružením domluvit na možnosti předání aktualizovaných úda-
jů v tištěné podobě. V tom případě použijí SK/TJ, případně svazy, formulář „Karta pasportu“ a všechny návazné 
číselníky a vysvětlivky tvořící nedílnou součást tohoto pokynu (viz  příloha č.1 až příloha č.5). 
a) SK/TJ - způsob sběru aktualizovaných údajů o tělovýchovných zařízeních a termín jejich předání určuje 

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

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

12. února 2013 
výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cstv.cz. 

Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, pracoviště management sportu ČSTV,  
kovar@cstv.cz, tel. 233 017 416. 
c) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízeních byla předána VV ČSTV, 

v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cstv.cz do 
12. února 2013 

zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici. 
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, pracoviště management sporu ČSTV,  
opatrny@cstv.cz, tel. 233 017 345. 
d) ČSTV provede kontrolu získaných dat do 22. února 2013 a uskuteční případné konzultace s okresními sdru-

ženími ČSTV, resp. svazy. 
            

e) Aktualizovaná data budou od 15. března 2013 k dispozici pro:  

- krajské organizace 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 stejně jako z hlediska problemati-

ky softwaru a elektronické komunikace zabezpečuje pracoviště management sportu ČSTV 
(statistika@cstv.cz), tel. 233 017 416). 

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 
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Aerobic 

Osm medailí, z toho tři zlaté, získali čeští reprezentanti na 

MS organizace FISAF ve sportovním aerobiku. 

V nizozemském Dordrechtu se o triumfy postaraly vesměs 

týmy – v aerobiku trojice Kateřina Brabcová, Radka a Tere-

za Cihlářovy, ve fitness osmičlenná sestava Aerobic Dan-

cers Kladno a ve stepu Oxygen Příbram. 

Atletika 

Mistr Evropy v běhu na 400 metrů Pavel Maslák byl v hla-

sování Evropské atletické asociace (EAA) zvolen mezi 

muži vycházející hvězdou uplynulé sezony. 

Cyklistika 

Biker Kristián Hynek vybojoval bronzovou medaili na MS 

v maratónu na horských kolech ve francouzském Ornans. 

Cyklistka Jarmila Machačová zahájila SP dráhařů 

v kolumbijském Cali druhým místem ve scratchi. 

Dráhoví cyklisté Martin Bláha s Jiřím Hochmannem se stali 

v litevském Panevežysu mistry Evropy v neolympijské dis-

ciplíně madison. 

Kuželky 

Hana Wiedermannová obhájila na MS v polském Leszně 

titul světové šampionky v disciplíně sprint. 

Motoristický sport 

Motokrosař Martin Michek se stal vicemistrem světa třídy 

MX3. Stříbrnou pozici si zajistil třetím místem v závěrečné 

Velké ceně Německa v Teutschenthalu, ve které obě roz-

jížďky ovládl při svém premiérovém startu v MS jiný český 

jezdec Filip Neugebauer. 

Plošinář Aleš Dryml se stal mistrem Evropy. V závěrečném 

čtvrtém finálovém závodu v rakouském Murecku udržel 

první místo v celkovém pořadí, na kterém se držel od vítěz-

ství v úvodním červencovém podniku v polské Rawiczi. 

Střelba 

Ve finále SP střelců se z vítězství radovali Adéla Sýkorová 

v disciplíně sportovní malorážka na 3x20 ran a Martin Str-

nad v rychlopalné pistoli na 60 ran. 

Tenis 

České tenistky obhájily titul ve Fed Cupu. Na domácí půdě 

dokázali porazit reprezentantky Srbska 3:1. V letošní sezo-

ně tým ve složení: Iveta Benešová, Barbora Záhlavová-

Strýcová, Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká, Lucie Šafá-

řová a Petra Kvitová přehrál v 1. kole Německo a v semifi-

nále Itálii. 

Výsledky finále: 

ČESKO - SRBSKO 3:1 

Sobota: Šafářová - Ivanovičová 6:4, 6:3 Kvitová - Jankovi-

čová 6:4, 6:1. 

Neděle: Kvitová - Ivanovičová 3:6, 5:7 Šafářová - Jankovi-

čová 6:1, 6:1. 

 

  
        Blahopřejeme 

 Příloha č. 4   -  Číselník C. Vlastnictví majetku, vztahu k majetku, provozní způsobilosti objektu,  
    seznam kódů okresních sdružení  

 Příloha č. 5  -  Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku, kanalizace, vodní zdro
    je, vytápění, povrchová úprava střechy a způsob využití zařízení 

1. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČSTV č. 3/2011 ze dne 12. 10. 2011 k aktualizaci pasportu tělovýchovných 
zařízení k 31. 12. 2011. 

2. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 9. 10. 2012 

JUDr. Miroslav Jansta, v.r. 
předseda ČSTV 

 

Ostatní přílohy můžete najít v plné verzi pokynů na:  http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/smernice/

pokyn_7-2012.pdf  

http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/smernice/pokyn_7-2012.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/smernice/pokyn_7-2012.pdf
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Kalendář sportovních událostí  

v měsíci listopadu 2012 

Do kalendáře se uveřejňují ME,MEJ, MS, MSJ, MČR, MČRJ  a jiné významné akce pořádané na území ČR dle zaslaných ka-
lendářů sportovních svazů. Kalendáře sportovních svazů zasílejte na adresu opatrny@cstv.cz. 

25.10. - 03.11.2012 MS juniorů (U19) - badminton Chiba/JPN 

26.10. - 03.11.2012 MS box žen  Qinhuangdao/CHN 

01. - 03.11.2012 Kremlin Cup - ruská pyramida sekce pool Moskva/RUS 

01. - 04.11.2012 SP 2012/13 - ženy - curling Stockholm/SWE 

01. - 10.11.2012 MS juniorů do 19 let v softballu Paraná/ARG 

02. - 04.11.2012 Euro Floorball Tour mužů a juniorů Växjö/SWE 

02. - 04.11.2012 Euro Floorball Tour žen a juniorek Zurich/SUI 

02. - 04.11.2012 MS juniorů a žen - nohejbal Brno 

03.11.2012 MČR JACHTING TrQ-6mr Vltava pod Vyšehradem 

03. - 04.11.2012 MČR- volná hra malý stůl - sekce karambol Dvůr Králové nad Labem 

03. - 04.11.2012 Extraliga : Most+Č.Kamenice - Ostrava,  v boxu Česká Kamenice 

03. - 04.11.2012 Extraliga : Plzeň - Prostějov v boxu Plzeň 

03. - 10.11.2012 ME Juniorky v boxu Wlodislawowo/POL 

03.11.2012 MČR seniorů v judu Jablonec nad Nisou 

03.11.2012 Extraliga - 1. kolo - šachy   

03. - 04.11.2012  Finále Fed Cup - tenis Praha 

04.11.2012 Extraliga - 2. kolo - šachy   

05. - 06.11.2012 MČR v horském OB - extrémní sporty   

05. - 11.11.2012 Turnaj 4, reprezentace ženy A - lední hokej Füssen/GER 

05. - 11.11.2012 World Junior A Challenge, reprezentace U18 - lední hokej Yarmouth/CAN 

05. - 11.11.2012 ATP World Tour Finals - Tenis London/GBR 

06. - 11.11.2012  MS mužů v kulturistice Guayaquil/ECU 

07. - 10.11.2012 Turnaj Karjala, reprezentace A - lední hokej Liberec, Turku/FIN 

07. - 19.11.2012 MS mládeže - šachy Maribor/SLO 

08. - 10.11.2012 Prague Masters - mezinárodní turnaj veteránů ve florbale Praha 

08. - 11.11.2012 SP 2012/13 - muži - curling Edinburgh/GBR 

09. - 10.11.2012 ČR - Finsko, reprezentace U17 - lední hokej Česká republika 

09. - 11.11.2012 Finsko - ČR, reprezentace U19 - lední hokej Lohja/FIN 

09. - 11.11.2012 ČR - Švýcarsko, reprezentace U16 - lední hokej Česká republika 

09. - 11.11.2012 MČR 2012 - taekwon-do ITF SC Nymburk 

09. - 14.11.2012 Turnaj 4, reprezentace U20 - lední hokej Sundsvall/SWE 

10. - 11.11.2012  SP v alpském lyžování  ženy a muži SL  Levi/FIN  

10.11.2012 Vyhlášení ankety "Atlet roku 2012" Praha 

10.11.2012 Finále dorostenecké ligy v judu Ostrava/CZE 

10. - 11.11.2012 EP seniorů v judu Malaga/ESP 

11.11.2012 MČR v muaythai - 3. kolo Brno 

12.11.2012 Výběh na Praděd - extrémní sporty - běh do vrchu Praděd 

12. - 25.11.2012 MS seniorů - šachy Vourla Kammena/GRE 

13. - 14.11.2012 SP dlouhá dráha - rychlobruslení Heerenveen/NED 

15. - 18.11.2012 MM ČR juniorů (U19) - badminton Orlová-Lutyně 

16.11.2012 SUPERLIGA MUAYTHAI Trutnov 

16. - 17.11.2012 SP seniorů v judu Apia/SAM 
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Do kalendáře se uveřejňují ME,MEJ, MS, MSJ, MČR, MČRJ  a jiné významné akce pořádané na území ČR dle zaslaných ka-
lendářů sportovních svazů. Kalendáře sportovních svazů zasílejte na adresu opatrny@cstv.cz. 

16. - 18.11.2012 ME mužů a žen do 23 let v judu Praha/CZE 

16. - 18.11.2012 Mistovství Čech U8 + U10- šachy Hrdoňov 

16. - 18.11.2012 Davis Cup Finále - tenis Praha 

17.11.2012  Grand Prix Ostrava v kulturistice Ostrava 

17. - 18.11.2012 Maďarsko - ČR, reprezentace ženy U18 - lední hokej Budapešť/HUN 

17. - 18.11.2012 MR-jednoband velký stůl - sekce karambol Havířov 

18. 11.2012  Grand Prix Jalex Krnov v kulturistice Krnov 

21. - 25.11.2012 ME plavání 25m bazén Chartres/FRA 

21. - 25.11.2012  SP v alpském lyžování muži 4xDH Lake Louise/CAN  

22. - 25.11.2012 MT muži v boxu Beograd/SRB 

22. - 25.11.2012 SP 2012/13 - ženy - curling Wetzikon/SUI 

23. - 25.11.2012 MT Junoři - 21. ročník Memoriál J.Tormy v boxu Praha - hotel Olšanka 

23. - 25.11.2012 MČR plavání sen.+ dor. Plzeň 

23. - 26.11.2012  MS v klasické kulturistice mužů  Sofia/BLG 

23. - 25.11.2012  SP - skoky na lyžích Lillehammer/NOR  

24. 11.2012 Smartlabs Cup v kulturistice Brno 

24. 11.2012 Mistrovství Moravy 2012 - taekwon-do ITF Frýdek Místek 

24. 11.2012 Souboj Titánů - turnaj o Profi titul MČR, Muay-Thai Plzeň 

24. 11.2012 SP v klasickém lyžování - 10kmF, 15kmF Gällivare/SWE 

24. 11.2012 Finále Extraligy mužů v judu Praha 

24. - 25.11.2012  SP v alpském lyžování ženy SL Aspen, CO/USA  

24. - 25.11.2012 SP dlouhá dráha - rychlobruslení Kolomna/RUS 

25.11.2012 Golem Classic v kulturistice Kutná Hora 

25.11.2012 SP v klasickém lyžování - 4x5km(C/F), 4x7,5km(C/F) Gällivare/SWE 

25.11.2012 SPIRIT CHEER CUP - international open cup Praha 

30.11.2012 SP v klasickém lyžování - Sprint C Kuusamo/FIN 

http://www.cstv.cz

