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Novela zákoníku práce - přehled změn

Vážení sportovní přátelé,
lednová valná hromada Českého svazu tělesné výchovy zvolila nový
Výkonný výbor ČSTV. Učinila tak v situaci nesmírně těžké pro český sport.
V tak obtížné situaci se náš sport v novodobé historii ještě nikdy nenalézal.
Nesprávnými rozhodnutími a nečinností minulého vedení v uplynulých deseti
letech přišel o naprostou většinu zdrojů financování, zejména příjmů ze Sazky.
Všichni členové nového výkonného výboru učiní vše, aby se český
sport mohl opět dostat na nohy, aby nabyl zpět svou ztracenou reputaci, aby
našel způsoby, jak sport u nás financovat.
Jednou z prvních podmínek je začít u sebe. Hned na prvním povolebním jednání výkonného výboru jsme se zbavili všech hmotných požitků, které
byly v minulosti běžnou praxí. Všichni členové výkonného výboru budou pro
sport a ČSTV pracovat zdarma, bez nároku na odměnu. Zrušili jsme služební
auta předsedy a místopředsedy, stravné, reprezentační fond předsedy, proplácení telefonů, karet na benzín a mnoho dalšího. Jen tímto rozhodnutím
jsme uspořili skoro 2 mil. korun.
Našim druhým rozhodnutím bylo zjistit pravý stav financí a majetku
ČSTV i skutečné důvody a viníky smutného konce působení ČSTV v Sazce.
Zřídili jsme pracovní komise, které se ihned pustí do práce. Za jejich činnost a
výsledky odpovídají předsedové těchto komisí, kteří se budou pravidelně zpovídat ze své činnosti. Tímto způsobem jsme právě zahájili práci na legislativních úpravách postavení ČSTV a sportu vůbec, na vytvoření nového modelu
a způsobu financování sportu u nás, na odpovídající struktuře ČSTV, na vypořádání jeho majetku, dluhů i soudních sporů. Řešit jsme začali i lepší informovanost členské základny ČSTV či revitalizaci multisportovního centra
v Nymburce tak, aby plnohodnotně sloužilo sportu na vysoké úrovni doby.
Období příštích let nebude snadné. Všichni se budeme muset přizpůsobit zcela jiným a novým podmínkám zejména ve financování naší činnosti.
Peníze ze shora, ze Sazky již nikdy nepřitečou. Finance od státu si teprve
musíme vydobýt. To nebude lehké ani rychlé. Všichni se musíme okamžitě
učit hledat zdroje v místě svého působení, v krajích, v obcích, u sponzorů,
mecenášů, u dobrovolníků. Nové vedení ČSTV Vám v tom bude pomáhat ze
všech sil.
Vážení přátelé, odhodlání nového vedení ČSTV je velké. Neobejde se
však bez podpory široké členské základny, svazů i tělovýchovných jednot,
vás všech. Podpořte nás ve snaze očistit dobré jméno organizace českého
sportu, učinit hospodaření ČSTV a financování sportu průhledným a jasným.
Jsem přesvědčen, že se nám společnými silami podaří, aby ČSTV byl opět
skvělou a renomovanou značkou.
JUDr. Miroslav Jansta
předseda ČSTV
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Povolební projev předsedy ČSTV JUDr. Miroslava Jansty
LISTOPAD 1989 V ČESKÉM SPORTU
Současnou situaci v českém sportu lze bez nadsázky přirovnat k listopadu roku 1989. Vrcholné struktury v podobě
ČSTV a ČOV zcela selhaly a politická reprezentace naší země se k nám otočila zády. Tím se celé sportovní prostředí ocitlo na dně propasti a bojuje o přežití. Kritická situace, vyhrocená nedostatkem finančních prostředků, nás
ale sjednotila. Ochota všech zájmových skupin našeho sportu k hledání společných východisek je dobrým základem pro budoucnost. Tuto šanci nesmíme promarnit. Nebude to lehká cesta. Musíme se vypořádat s minulostí a
veškerou pozornost upřít do budoucna. Nechceme spustit hon na čarodějnice, ale musíme se podívat pravdě do
očí. Bude třeba pojmenovat pochybení, označit viníky a dát tak hlasitý signál naší veřejnosti a politické reprezentaci, že si své vnitřní problémy umíme vyřešit sami a že
si zasloužíme navrácení vážnosti, která českým sportovcům náleží.
NEJSME CHUDÝM PŘÍBUZNÝM
Sport lze přirovnat k silnému průmyslovému odvětví,
které do státní pokladny přináší finanční prostředky
ve výši 2 % hrubého domácího produktu a zaměstnává 5 % práceschopného obyvatelstva. Na druhou stranu od státu dostává stále menší finanční podporu. Je
smutné, že český sport do státního rozpočtu přináší
více peněz, než z něj čerpá. Ministři školství si v nedávné minulosti zvykli řešit finanční problémy resortu
tím, že potřebné peníze jednoduše sebrali sportovcům
a už je zpátky nikdy nevrátili. Tím přišel český sport
postupně o téměř miliardu korun ročně. Jsme rádi, že
máme v osobě ministra Josefa Dobeše nejen ministra
školství, ale také ministra sportu.
NELZE OPOMENOUT ODPOVĚDNOST POLITICKÝCH STRAN
Je třeba dát hlasitě najevo, že kritická situace, v níž se
náš sport ocitl má své viníky též v lavicích parlamentu
a senátu naší země. Právě poslanci a senátoři zařadili
svým hlasováním o zdanění loterijních společností český sport na chvost Evropské unie. Z peněz získaných zdaněním hazardu, ze kterých je všude v Evropě financován také sport, naplnili naši zákonodárci městské a obecní
rozpočty. Tak se stalo, že horší finanční podmínky v celé EU mají pouze Bulhaři. Přitom volební programy všech
politických stran slibují podporu českým sportovcům.
SOUČASNÉ SÁZENÍ NA SPORTOVCE JE NEMRAVNÉ
Naše legislativa v souvislosti s nedávno schváleným zákonem týkajícím se zdanění loterijních společností zapříčinila situaci, kdy mohou sázkaři na sportovní zápasy a sportovce sázet jako na „bílé koně“, aniž by ze sázkových
společností zamířila do sportu jediná koruna. Tento stav je při nejmenším nemravný.

ČESKÝCH SPORTOVCÚ JE 2,5 MILIONU A JE TŘEBA JE BRÁT VÁŽNĚ
V budoucnu už znovu nedopustíme, aby čeští politici zneužívali sport a získávali laciné politické body přiživováním
se na úspěších našich sportovců bez toho, aniž by měli jakékoliv zásluhy na podpoře českého sportu. Naši politici
nesmí zapomínat, že nás je 2,5 milionu sportovců, občanů, voličů.
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ARÉNA A SAZKA
Je nám předhazována odpovědnost za pád společnosti Sazka. Ano jsme si vědomi své odpovědnosti a vyvodíme
z ní konkrétní závěry. Je třeba ale připomenout, že Sazku zahubila výstavba arény. Fakt, že aréna stála místo 3
miliard 7,2 miliardy korun, že její stavba byla vůbec povolena a že v jejím čele stanul Aleš Hušák, bylo nejen rozhodnutí sportovců, ale také tehdejších vrcholných politiků.
SILNÝ HEGEMON ČESKÉHO SPORTU
Český sport musí v budoucnu hovořit jedním silným hlasem. Dosavadní roztříštěnost a různorodost zájmů naši pozici velice oslabovala.
Český sport musí zastřešit silný, prestižní orgán, který bude víc než důstojným partnerem státu. Tento hegemon
musí vzniknout společnou snahou ČOV, ČSTV a dalších významných složek českého sportu, jako jsou Sokol,
Sdružení sportovních svazů atd. Vytvoření takového hegemonu maximálně podpoříme. Domnívám, že by se jím
mohl stát podobně jako v jiných vyspělých
evropských zemích národní olympijský výbor.
Český olympijský výbor však musí projít stejným očistným procesem jako v současnosti
ČSTV.
NOVÁ ROLE PRO „NOVÉ“ ČSTV
Je zřejmé, že finanční prostředky ze státní
pokladny nepotečou v budoucnu do sportu
prostřednictvím ČSTV. Současně je otázkou,
zda bude ČSTV nadále servisní organizací
sportovních svazům. O tom nechť rozhodují
právě sportovní svazy.
Z minulosti víme, že ČSTV - stejně jako žádná jiná veřejná, či zájmová instituce - není
dobrým hospodářem. Naše role nespočívá ve
správě majetku, ale ve vytváření co nejlepších podmínek pro naše sportovce a zajištění
dostatku financí pro jejich činnost.
Hledání nové role „nového“ ČSTV bude naším hlavním úkolem pro nejbližší období.
S MAJETKEM ČSTV NALOŽÍME RACIONÁLNĚ NA ZÁKLADĚ DŮKLADNÉ ANALÝZY
Veřejnost nyní očekává, jak naložíme s tím posledním, co ČSTV zbylo – s majetkem v horských akciových společnostech. Tento majetek není možné bezhlavě rozprodat přesto, že se za dveřmi netrpělivě tlačí zástupci řady investičních skupin. Vypracujeme nejprve důkladnou analýzu a poté s majetkem naložíme tak, aby řešení co nejvíce
prospělo českému sportu.
MOJE HESLO: CITIUS – ALTIUS – FORTIUS
V nové funkci se cítím spíše než předseda jako kapitán a členy ČSTV považuji za své spoluhráče. Přál bych si,
abychom se ve své práci řídili heslem Citius – Altius – Fortius. Rychleji a operativněji musíme řešit problémy, které
nás čekají. Výše znamená, že si nesmíme klást malé cíle. A silnější musí být postavení naší organizace vůči státním institucím a politickým stranám.
Miroslav Jansta, 28. ledna 2012

4

Průběh jednání 25. VH ČSTV
Před 25. volební VH ČSTV se uskutečnily porady zástupců SK/TJ a zástupců národních sportovních svazů sdružených v ČSTV, kde byly projednány návrhy
jednacího a volebního řádu ČSTV a představil se jediný kandidát na předsedu ČSTV JUDr. Miroslav Jansta. Zástupci svazů a SK/TJ jednali v sídle ČSTV
v Praze na Strahově v úterý 17. ledna a ve středu
18.ledna. Výsledkem jednání byl návrh jednacího a
volebního řádu, který měl podporu většiny sdružených subjektů ČSTV.
25.VH ČSTV byla svolána na 27. ledna
2012 do Sportovního centra Nymburk.
Na programu bylo pouze schválení jednacího a volebního řádu 25. VH ČSTV a
volba předsedy ČSTV a následně volby
členů Výkonného výboru ČSTV a členů
Revizní komise ČSTV. Do 25.1 byl prostor pro podávání kandidatur. Své zástupce mohly navrhnout národní sportovní svazy a okresní sdružení ČSTV.
Jediným kandidátem na post předsedy
ČSTV zůstal JUDr. Miroslav Jansta. Na
navrhovaných 16 míst ve Výkonném výboru (8 představitelů národních sportovních svazů a 8 zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot) bylo doručeno 29 návrhů. Z toho 11 bylo podáno ze
sportovních svazů a 18 z SK/TJ. Do sedmičlenné Revizní komise bylo navrženo
14 kandidátů.
Jednání valné hromady bylo určeno delegátům, přizvaným hostům a po dohodě
delegátů i zástupcům tisku. Na jednání bylo pozváno
72 delegátů z národních sportovních svazů, z nichž
se dostavilo 71 a 81 delegátů z tělovýchovných jednot a sportovních klubů, působících na území jednotlivých okresů a hl. m. Prahy, z nichž se dostavilo 80
delegátů, a jeden se omluvil. Poradu vedl jako předsedající pan Libor Varhaník.
Na úvod jednání drželi delegáti jednu minutu ticha
k uctění památky právě zesnulého olympijského vítěze Jiří Rašky. Po volbě mandátové komise a Pracovního předsednictva, byl v úvodu jednání valné hromady schválen jednací a volební řád. Tyto klíčové dokumenty byly připraveny Výkonným výborem ČSTV ve
spolupráci s představiteli národních sportovních svazů zastupujících Iniciativu Sport 2011. Oba dokumenty byly pro delegáty volební valné hromady většinově
akceptovatelné.
Volba předsedy ČSTV, vzhledem k tomu, že byl navržen jediný kandidát, proběhla aklamací a pan Jansta
byl zvolen v prvním kole voleb většinou delegátů. Po
té proběhla volba členů VV ČSTV a Revizní komise
ČSTV.

Níže uveřejňujeme znění Usnesení 25. VH ČSTV.
.
25. valná hromada ČSTV
1. schvaluje
průběh voleb do orgánů ČSTV, který byl v souladu se Stanovami ČSTV 25. valná hromada zvolila
a) za předsedu ČSTV:
JUDr. Miroslava JANSTU
b) za členy Výkonného výboru ČSTV:
Ing. Radima ADAMCE
Ing. Karla BAUERA, CSc.
Ing. Marka HÁJKA
PaedDr. Zdeňka HANÍKA, PhD.
Ing. Vítězslava HOLUBA
Ing. Zdeňka HRUBÉHO, CSc.
Ing. Jaroslava CHVALNÉHO
Ing. Ivo KADERKU, CSc.
Mgr. Zdeňka KRÁTKÉHO
Mgr. Zdeňka KUBCE
Miroslava PELTU
Václava SHEJBALA
Pavla SUKA
Richarda ŠACHA
Mgr. Filipa ŠUMANA
PaedDr. Libora VARHANÍKA
c) Revizní komisi ČSTV ve složení:
Leopold BAMBULA
Bc. Miroslava ČERTÍKOVÁ
Milan HOMOLKA
PaedDr. Petr KMENT
Ing. Jindřich LANGR
JUDr. Jan OBST
Ing. Jaroslav PAZDERA
2. u k l á d á
Výkonnému výboru ČSTV svolat 26. valnou hromadu
ČSTV nejpozději do 31.května 2012
Výkonný výbor ČSTV zvolil za místopředsedy ČSTV:
Miroslava PELTU
Ing. Marka HÁJKA
Revizní komise ČSTV zvolila svým předsedou:
PaedDr. Petra KMENTA
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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kterými uspoří rozpočtu ČSTV téměř 2 mil. Kč. Schváleny byly termíny příštích zasedání výboru (6.3. 27.3 a
17.4.) a jarních celostátních porad předsedů národních svazů a představitelů okresních sdružení (28.3
regiony, 29.3. svazy). Výbor také rozhodl o svolání
příští, 26.valné hromady ČSTV. Určeno bylo datum a
místo jejího konání – sobota 28.4.2012, Sportovní
centrum Nymburk. Započala také příprava písemných
podkladů, které budou předloženy delegátům valné
hromady. Výbor projednal východiska, ze kterých
zpracuje zprávu o činnosti, zejména výsledky dosažené od ledna 2012, dále kompletní zprávu o hospodaření ČSTV za rok 2011, analýzu stavu majetku organizace a zprávu o příčinách ztráty SAZKA, a.s. Součástí
písemných podkladů bude i rozpočet na rok 2012 a
novelizace některých vnitřních předpisů organizace.

Informace z jednání schůze Výkonného výboru ČSTV 9.2.2012.

Výkonný výbor ČSTV ustavil expertní komise pro
řešení zásadních úkolů. Příští valná hromada
ČSTV se uskuteční 28.4.2012 v Nymburce, zahájena příprava zpráv.

Ve druhé části schůze výkonný výbor ustavil osm komisí, které budou pracovat jako poradní orgány výboru. Komise, respektive členové komisí, předsedové
svazů a zástupci SK/TJ, ponesou permanentní odpovědnost za jednotlivé oblasti a předsedové komisí budou referovat o výsledcích práce na každé schůzi výboru. První výsledky práce komisí budou prezentovány již v dubnu na valné hromadě. Komise obdržely
zadání a předsedové byli vyzváni k bezodkladnému
zahájení
činnosti.
Ustaveny
byly
komise
s následujícím zaměřením :

Komise pro rozvoj SC Nymburk
- předseda: Libor Varhaník,
Komise pro přípravu změny sídla ČSTV

Na Strahově se ve čtvrtek 9.2.2012 sešel nově zvolený Výkonný výbor ČSTV, v čele s předsedou Miroslavem Janstou a místopředsedy Miroslavem Peltou za
národní sportovní svazy a Markem Hájkem za sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Předseda zahájil
schůzi informací o svých prvních jednáních
s představiteli státu, presidentem V. Kalusem, ministrem financí M. Kalouskem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešem, předsedou Asociace
krajů ČR M. Haškem a předsedou Českého olympijského výboru M. Jiráskem.

- předseda: Miroslav Pelta
Komise pro strategii horských středisek
- předseda: Ivo Kaderka
Komise pro strategii péče o SK/TJ
- předseda: Marek Hájek
Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí
- předseda: Jiří Kejval
Komise pro financování sportu - předseda: Jiří Kejval
Komise pro registraci a informační podporu

V úvodní části stanovil výbor pravidla pro svá jednání
a nastavil podmínky, za jakých budou členové výboru i
revizní komise pracovat. Výbor přijal maximální úsporná opatření, mimo jiné práci bez nároku na odměnu,

- předseda: Jaromír Horák
Mediální komise - předseda: Jiří Bis
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Ve třetí části jednání se členové VV ČSTV seznámili
s aktuální ekonomickou situací organizace, se stavem
pohledávek, závazků a soudních sporů, projednali a
schválili přidělení návratných příspěvků z Rezervního
fondu svazů pro svaz zápasu, kanoistů a skibobistů,
projednali možnost novelizace statutu rezervního fondu ČSTV, rozhodli o utlumení účasti ČSTV ve Všesportovním kolegiu na národní úrovni a schválili návrh
na svolání MVH SAZKA, a.s., včetně návrhů na nové
personální obsazení orgánů společnosti. V závěru byly také schváleny návrhy na udělení vyznamenání
ČSTV. Bezprostředně po skončení schůze následovala tisková konference za zvýšené účasti zástupců médií.

Příští schůze VV ČSTV se koná v úterý 6.3.

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Moderní sportovní klub – poradce pro dobrovolníky působící v SK a TJ
Pravděpodobně nejhmatatelnějším výstupem Evropského roku dobrovolnictví bude pro dobrovolníky ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách publikace Moderní sportovní klub. Za finanční podpory MŠMT vznikla
téměř padesáti stránková publikace přinášející rady, doporučení a nezávazné návody k aktivitám, které klub
v dnešní době potřebuje zajišťovat, aby se mohl rozvíjet (vedení
členských schůzí, plánování,
hospodaření, marketing, sponzorství, pořádání akcí, péče o
dobrovolníky). Jsou zde také
shrnuty základní povinnosti, které občanská sdružení z titulu
své existence mají.
Publikace je k dispozici v tištěné
a elektronické podobě (http://
www.cstv.cz/informaceprovas/
publikace/
moderni_sportovni_klub.pdf).
Tištěnou verzi můžete získat pro
svůj klub prostřednictvím svého
okresního sdružení ČSTV
(http://www.cstv.cz/
regionalni_sdruzeni-kraje.htm),
po zaslání názvu klubu a evidenčního čísla ČSTV na adresu
kovar@cstv.cz.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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Novela zákoníku práce
přehled některých změn v roce 2012
-------------------------------------------------------Novela zákoníku práce č. 262/2006Sb. přináší změny jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele. Níže uvádíme přehled těch nejdůležitějších:
Zkušební doba - §35
- nově lze sjednat u vedoucích zaměstnanců delší zkušební dobu než 3 měsíce, a
to až 6 měsíců;
- nově se zkušební doba prodlužuje nejen o dobu nemoci, ale i o dobu čerpání
celodenní dovolené.
Pracovní poměr na dobu určitou - §39
- pracovní poměr na dobu určitou se časově i počtem sjednání omezuje;
- všechny výjimky odvolávající se na potřeby zaměstnavatele jsou zrušeny;
- nově tedy platí, že pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít na dobu nejvýše
3 let od vzniku tohoto poměru. To platí i pro opakované uzavírání kratších pracovních poměrů, kdy nesmí jejich celková doba přesáhnout dobu 3 let od vzniku prvního z nich. Navíc je omezen i počet možných opakovaní uzavírání pracovních poměrů (včetně tzv. „prodlužování“)
v rámci stanovené doby 3 let - opakovat pracovní poměr lze nejvýše dvakrát. Po vyčerpání 3 let trvání pracovního poměru je
třeba, aby uplynula doba alespoň 3 let, než bude moci být mezi týmiž účastníky uzavřen další pracovní poměr na dobu určitou. Po
dobu této 3leté „přestávky“ však může zaměstnanec vykonávat i pro stejného zaměstnavatele práci podle DPČ nebo DPP.
Dočasné přidělení - §43a
- jedná se o nové ustanovení, které umožňuje dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, a to na základě dohody se
zaměstnancem; dohoda musí být písemná a může být uzavřena nejdříve po 6 měsících od vzniku pracovního poměru;
- tento institut umožňuje flexibilitu zaměstnance, kdy tento může vykonávat dočasně práci pro jiného zaměstnavatele např. v době,
kdy u jeho zaměstnavatele není dostatek práce apod.
Nový výpovědní důvod - §52 písm. h)
- zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v případě, kdy zvlášť hrubým způsobem poruší svou povinnost dodržování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance (tato povinnost je nově upravena v §301a);
- výpověď z tohoto důvodu může dát zaměstnavatel jen do 1 měsíce od doby, kdy se o takovém porušení dozvěděl
Odstupné - §67
- výše odstupného je závislá na délce trvání pracovního poměru s tím, že se započítávají i předchozí pracovní poměry u téhož zaměstnavatele, pokud mezi nimi neuplynulo 6 měsíců;
- odstupné náleží ve výši nejméně:
a) jednonásobku průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval méně než 1
b) dvounásobku průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky
c) trojnásobku průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň 2 roky
d) speciální úprava pro režim konta pracovní doby
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
- rozsah práce DPP byl rozšířen na 300 hodin za rok; v DPP musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá;
- i při skončení DPP se vydává zápočtový list;
- pokud odměna z DPP přesáhne částku 9.999,00Kč za měsíc je zaměstnanec zdravotně pojištěn a sociálně pojištěn a odvádí se za
něj zdravotní a sociální pojištění; POZOR – i pro DPP platí minimální mzda.
Pracovní doba – konto pracovní doby §86
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-

nově může rozvržení pracovní doby ve formě konta pracovní doby stanovit jen kolektivní smlouva a u zaměstnavatele, kde nejsou odbory, vnitřní předpis

Odměňování:
§ §114 – zavedena možnost sjednání paušální náhrady za přesčasovou práci, a to u všech zaměstnanců,
nejen u vedoucích (u vedoucích v rámci celkového počtu možných přesčasových hodin – tj. 416; u ostatních zaměstnanců nejvýše do 150 hodin)
§ §116 možnost sjednání jiné výše příplatku za noční práci než stanoví zákoník práce
§ §118 možnost sjednání jiné výše příplatku za práci v sobotu a v neděli než stanoví zákoník práce
Čerpání dovolené
- jsou nově stanovena pravidla pro čerpání dovolené:
1. zaměstnavatel je zásadně povinen nařídit čerpání dovolené tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal v kalendářním
roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo
2. z této zásady existují následující výjimky :
a) naléhavé provozní důvody zaměstnavatele
b) důležité překážky v práci na straně zaměstnance
V případě těchto výjimek lze dovolenou „převést“ do dalšího roku, kdy je čerpána přednostně, tj. před „novou“ dovolenou. Není-li čerpání dovolené zaměstnavatelem určeno do 30.6. následujícího roku (tj. v případě nároku na
dovolenou za rok 2012 do 30.6.2013), má právo určit čerpání dovolené i zaměstnanec (což musí oznámit nejméně
14 dní předem). Pokud jde o překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nemoci či čerpání mateřské a
rodičovské dovolené, je možné určit čerpání dovolené až po skončení těchto překážek.
3. náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou („proplacení dovolené“) je možná jen při skončení pracovního poměru.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní odbor ČSTV
s využitím článků v PaM 1/2012
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Trenérka - cvičitelka roku 2011
Slavnostní společenské setkání osobností
20. března 2012

V roce 2007 Český olympijský výbor poprvé vyzval sportovní a tělovýchovné organizace k nominaci úspěšných a zasloužilých trenérek a cvičitelek do vyhlašovaných sportovních anket. Výzva se uchytila a celá řada organizací zařadila do struktury svých anket vedle tradiční ankety „trenér roku“ také kategorii „trenérka – cvičitelka roku“, nebo věnovala pozornost zastoupení žen v nominacích ankety „trenér roku“. Český olympijský výbor a jeho
Komise sportu žen tak má příležitost pořádat každoroční slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, a ocenit za přítomnosti nejvyšších představitelů ČOV, ČSTV i dalších střešních sportovních organizací, významné osobnosti nominované z regionálních a krajských sdružení ČSTV, ČOS a ČASPV.
Slavnostní setkání a ocenění úspěšných a zasloužilých trenérek a cvičitelek se uskuteční i v letošním roce.
Za ČSTV podávají nominace národní sportovní svazy a okresní sdružení ČSTV a to do 24.2.2012 na Český
olympijský výbor (info@olympic.cz). Ze svými nominacemi se proto prosím obraťte právě na tyto subjekty.
Slavnostní setkání oceněných trenérek a cvičitelek se uskuteční 20. března 2012, v Praze, v OREA Hotel Pyramida. Toto setkání přispívá ke zviditelnění žen působících ve sportu a v řízení sportovních organizací i k propagaci
sportovního odvětví a místa, ve kterém trenérky – cvičitelky působí. Oceněné obdrží vedle upomínkových dárků
také pamětní list a následnou multimediální dokumentaci celé akce.

Český olympijský výbor

Komise sportu žen ČOV
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Kvíz pro účastníky olympiády v Pekingu v roce 2008
Vyzkoušejte si několik otázek z testu, který byl určen pro olympioniky v Pekingu. Pokud Vás otázky zaujmou
můžete zkusit jeho originální verzi na www.wada-ama.com
1.

Pokud je v zemi, ve které bydlíte povoleno užívat lék či preparát, mohu stejný
lék prodávaný v cizině rovněž bezpečně užívat
Ano
Ne
Odpověď: Některé léky či preparáty mohou mít v různých zemích mírně odlišné složení.

2.

Dopingoví komisaři musí sportovce upozornit na test několik hodin před jejich
příjezdem.
Ano
Ne
Odpověď: Pokud to podmínka dovolí, kontrola se uskuteční bez předchozího upozornění. To
znamená, že dopingoví komisaři mohou vyzvat sportovce k testování kdykoliv a kdekoliv. Přesto
se od dopingových komisařů očekává taktnost, aby nezpůsobili sportovcům nadbytečné obtíže.

3.

Sportovec musí použít odběrovou soustavu, kterou si vybral, přestože si myslí , že s ním bylo nějakým způsobem manipulováno nebo, že vypadá znečištěně… Již si nemůže vyžádat jinou.
Ano
Ne
Odpověď: Mělo by vám být poskytnuto několik zabezpečených souprav na výběr. Pokud nejste spokojen se soupravou, kterou
jste si původně vybral, měl byste si říct o novou a vaší žádosti bude vyhověno.

4.

Pokud je test odebrán a zabezpečen, formulář je dokončen a podepsán, jakýkoliv pokus o otevření kontaminování či jiné manipulování se vzorky bude očividně zřejmé.
Ano
Ne
.Odpověď: Sportovec by měl být klidný, že s jeho vzorkem nemůže být manipulováno. Navíc laboratoř hlásí každé podezření
ohledně neporušenosti vzorku ještě před jeho analýzou.

I když je sportovec zraněný a nezávodí, musí stále obnovovat svá místa pobytu pro monitorovací systém pro
případ, že by byl vybrán na dopingovou kontrolu.
Ano
Ne
Odpověď: Jako sportovec musíte stále obnovovat svá místa pobytu pro monitorovací systém i v případě, že nezávodíte kvůli
zranění nebo nemoci, aby Vás antidopingové organizace mohli kdykoli a kdekoli nalézt.

5.

Informace o zakázaných látkách a novinky z dění na poli antidopingu naleznete na stránkách Antidopingového výboru České republiky( http://www.antidoping.cz/aktuality.php ) nebo na stránkách Světové antidopingové agentury (http://www.wada-ama.org/ ). Dopingová kontrola může potkat každého sportovce!!!
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Blahopřejeme
Sportovec roku 2011

Pozemní hokej

Tradiční anketa Sportovec roku byla letos opět nabitá
našimi úspěšnými sportovci. Na trůně stanula opět žena,
Martinu Sáblíkovou, která skončila za druhým Jaroslavem Kulhavým třetí, vystřídala zaslouženě Petra Kvitová. Nejlepším kolektivem byl vyhlášen Fedcupový tým.

Tým mužů vybojoval na ME v halovém hokeji stříbrné
medaile. Ve finále v Lipsku nestačil na s domácí Německo.

Biatlon
Smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Gabriela
Soukalová, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr vybojovala na SP v Hochfilzenu druhé místo.
Cyklistika
Zdeněk Štybar vybojoval druhé místo v závodě SP
v belgickém Heusdenu-Zolderu.

Rychlobruslení
Martina Sáblíková
na vícebojařském
ME v Budapešti
suverénně obhájila
tituly z předchozích
dvou let. Postupně
byla nejrychlejší na 3 km, 1 500 m i 5 km a nezvítězila
tak jen na sprinterské trati na 500 m, na které však dominovala druhá česká reprezentantka Karolína Erbanová.

Zdeněk Štybar vyhrál ve francouzském Liévin poprvé v
sezoně závod SP. Třetím místem korunoval český Tenis
úspěch Radomír Šimůnek.
Čeští tenisté se po 18 letech znovu radují z triumfu v
Kateřina Nash a Zdeněk Štybar vybojovali v posledním Hopmanově poháru. Petra Kvitová a Tomáš Berdych
dílu SP v nizozemském Hoogerheide místa na stupních prošli turnajem bez porážky.
vítězů.
Fotbal
Hráči Viktorie Plzeň v semifinále zimní ligy záměrně neproměnili mylně nařízený pokutový kop.
Lední hokej
Národní tým obsadil na turnaji Channel One Cup, druhém turnaji Evropské hokejové tour, druhé místo.
Lyžování
Stanislav Řezáč vyhrál potřetí v kariéře Jizerskou padesátku, poprvé však po jejím zařazení do prestižní série
FIS Marathon Cup.
Nikola Sudová skončila třetí ve čtvrtém závodu SP
v jízdě v boulích v americkém Lake Placid.
Lukáš Bauer vybojoval druhé místo v závodě SP na 15
kilometrů klasickou technikou v estonském Otepää.
Dominik Sádlo vstoupil do SP ve skialpinismu
v andorském středisku Arcalis třetím místem.
Stanislav Řezáč byl třetí na Marcialonze, italském závodu FIS Marathon Cupu v dálkovém lyžování.
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Kalendář sportovních událostí
v měsíci únoru a březnu 2012
únor 12
1.2.2012
3.- 5.2.2012
4.-5.2.2012
4.-5.2.2012

MS sáně
SP-skiboby
Rugby - 4. národy
Stolní tenis - ženy a muži top 12

Altenberg/GER
Nauders/GER

7.-12.2.2012
13.-2.2.2012
17.-19.2.2012
18.2.2012
19.-26.2.2012
19.2.2012
19.-26.2.2012
19.-26.2.2012
20.-26.2.2012
20.-26.2.2012
22.-24.2.2012
24.-26.2.2012
24.-26.2.2012
25.2.2012
25.-26.2.2012
26.2.2012
27.2.-11.3.2012
27.2.-4.3.2012
29.2.-4.3.2012

Mistrovství čtyř kontinentů krasobruslení
MS - boby a skeleton
MS v rychlobruslení-víceboj
ČP v Aquatlonu
MSJ - severská kombinace
ČP v Zimním triatlonu
MSJ v klasickém lyžování
MSJ ve skocích na lyžích
SP skoky do vody
Halové MS v lukostřelbě
SP-skiboby
MS-skiboby
MSJ - short track
ČP v Aquatlonu
ME - sáně
ČP v Zimním triatlonu
MS biatlon
MSJ krasobruslení
MSJ-skiboby

Colorado Springs/USA
Lake Placid/USA
Moscow/RUS
České Budějovice/CZE
Erzurum/TUR
Vimperk/CZE
Erzurum/TUR
Erzurum/TUR
London/GBR
Hertogenbosch/NED
Brenna/POL
Deštné v Oh./CZE
Melbourne/AUS
Praha/CZE
Paramonovo/RUS
Jilemnice/CZE
Ruhpolding/GER
Minsk/BLR
Hinterstoder/AUT

MS v letech na lyžích
MSJ v curlingu
ČP v Zimním triatlonu
ME řeckořímský zápas
ME zápas volný styl
MS-skiboby
SP finale - skiboby
MS v halové atletice
MS short track
ČP v Aquatlonu
MS žen v curlingu
ČP + M-ČR II.část+finále ČP skiboby
Cyklistika Milán-San Remo
MS ženy curlingu
MS jachting RS:X
MS rychlobruslení
MSJ v snowboardingu
Cyklistika Gent-Wevelgem
MS krasobruslení
ČP v Aquatlonu
MS muži curling

Vikersund/NOR
Oestersun/SWE
Praděd/CZE
Belgrade/SRB
Belgrade/SRB
Kirchberg/AUT
Aigen/Hochficht/AUT
Istanbul/TUR
Beijing/CHN
Rychnov nad Kněžnou/CZE
CAN
Jablonec n.Jiz./CZE
Milano - San Remo/ITA
lethbridge/CAN
Cadiz/ESP
Heerenveen/NED
Sierra Nevada/ESP
Gent-Wevelgem/BEL
Nice/FRA
Liberec/CZE
Basel/SUI

březen 12
1.3.2012
3.3.-11.3.2012
3.3.2012
6.-11.3.2012
6.-11.3.2012
7.-8.3.2012
8.-10.3.2012
9.-11.3.2012
9.-11.3.2012
11.3.2012
15.-22.3.2012
16.-18.3.2012
17.3.2012
17.3.-25.3.2012
20.-28.3.2012
22.-25.3.2012
23.3.-1.4.2012
25.3.2012
26.3.-1.4.2012
31.3.2012
31.3.-8.4.2012
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II.
Oznámení
429
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2011
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189
odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce :

§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4
zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
Stravné
§2

§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158
odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměst- c) 34,70 Kč u motorové nafty.
navatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
§5
práce nejméně ve výši
Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytováa) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
ní cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za pob)
96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
užívání silničních motorových vozidel a stanoví průměr12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
ná cena pohonných hmot, se zrušuje.
c)
151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
§6
18 hodin.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2012.
§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši
a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12
hodin, nejdéle však
18 hodin,
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18
hodin.

Pavel K o ř a n v.r.
pověřený předseda ČSTV
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I.
Oznámení
379
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2011
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce :
§1
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2012
jsou stanoveny k této vyhlášce.
§2
Vyhláška č. 3509/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, se
zrušuje.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.
Pavel K o ř a n v.r.
pověřený předseda ČSTV

Celé znění této vyhlášky i s tabulkou sazeb pro jednotlivé země je k dispozici na internetových stránkách ČSTV
(http://www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm ).
TP Zpravodaj vydává VV ČSTV - www.cstv.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 10.2.2012; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité
fotografie - archiv ČSTV; ISSN 1212-1061
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