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Vážení sportovní přátelé,
pokud čtete tyto řádky, tak jste již poznali, že dříve avizované informace o změně Zpravodaje TP se staly skutečností. Tradiční,
a od roku 1998 bez významných změn vydávaný, informační bulletin ČSTV byl přizpůsoben novým podmínkám. Z klasické tištěné verze s nákladnou distribucí přechází na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČSTV a Valné hromady ČSTV na elektronickou podobu.
Ta přináší vedle ﬁnančních úspor i větší aktuálnost obsahu, přitažlivější graﬁcká řešení, snadnější archivaci a především jiný způsob distribuce. Rozesílání Zpravodaje TP elektronickou poštou a současně
jeho dostupnost na internetových stránkách ČSTV (včetně archivu),
učiní toto informační médium daleko dostupnějším na úrovni sportovních klubů a tělovýchovných jednot, než tomu bylo doposud.
Efektivní způsob šíření informací je pro každou organizaci důležitý. V ČSTV, organizaci s více než 9.200 sdruženými TJ/SK, pak obzvláště. Zpravodaj bude rozesílán ve formě souboru, který jde také snadno
vytisknout, do krajských a okresních sdružení ČSTV a republikových
svazů. Odtud bude rozesílán elektronickou poštou do tělovýchovných
jednot a sportovních klubů. Každý příjemce si pak může sám rozhodnout, zda Zpravodaj TP dále rozešle ostatním činovníkům a členům
svého klubu, nebo si dokument vytiskne k tištěné archivaci, atd.
V každém případě se nabízí možnost, aby se informace dostaly do rukou více lidem, než tomu bylo doposud.
Regionální a krajská sdružení ČSTV byla již v červnu upozorněna,
aby se připravila na elektronickou komunikaci se svými sdruženými
TJ/SK. Předpokládá se, že drtivá většina klubů - TJ/SK má určitým
způsobem, např. prostřednictvím některých svých funkcionářů nebo
členů, k dispozici přístup k elektronické poště. Zpravodaj TP bude přístupný také na internetových stránkách ČSTV, kde jej můžete najít již
dnes (adresa www.cstv.cz). Doporučujeme, aby na svoje internetové
stránky umísťovala Zpravodaj TP také regionální a krajská sdružení
ČSTV.
Vážení sportovní přátelé, věřím, že Zpravodaj TP Vám bude účinnou
pomůckou při vedení vašeho sportovního oddílu či klubu.
Ing. Vladimír Srb
předseda ČSTV

Výsledký jednání
orgánů ČSTV 3
34. schůze VV ČSTV
Jednání ČSTV s ministry
a politickými stranami

Právo 6
Jednání ČSTV s Ochrannou
asociací zvukařů - autorů, o.s.
(OAZA)
Aktuální informace-termín
výpůjčky se opět prodlužuje
Občansko právní odpovědnost

Sport a zdraví 8

Ohlédnutí za MS v hokejbalu
v Plzni
Informace pro účastníky
zahraničních zájezdů
– Pandemie H1N1
Současný nejúspěšnější
olympijský sport

Informatika 12

Využití slev na nákup softwaru
Microsoft na základě smluv v ČSTV

Sdělení, ohlasy,
zajímavosti 13

Kalendář sportovních akcí
Blahopřejeme
Sport seniorů
– Již ti bylo sedmdesát?
Soutěž! – sportovní fotograﬁe
Evropský curlig v Praze

Dokumenty,
směrnice 16

Pokyn předsedy č. 1-2009
– Statistické šetření stavu členské
základny v ČSTV za rok 2009
Pokyn předsedy č. 2-2009
– K aktualizaci údajů pasportu
tělovýchovných zařízení
k 31.12.2009

www.cstv.cz
7/09

2

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
34. schůze Výkonného výboru ČSTV, 16.9.2009
VV ČSTV věnoval tak jako při každém jednání největší pozornost informacím o ﬁnancování
sdružených subjektů ČSTV. K projednání této
problematiky byl přizván na jednání VV ČSTV
JUDr. Aleš Hušák, generální ředitel a předseda
představenstva SAZKA a.s., který podal výklad k
současné situaci společnosti a výhledu splátek
výtěžku v roce 2009. Zodpověděl řadu dotazů
členů VV ČSTV a opakovaně potvrdil plánovaný
objem výtěžku pro rok 2009, jak byl schválen
letošní Valnou hromadou ČSTV. V souvislosti s
ﬁnancováním vzal Výkonný výbor na vědomí
zprávu o hospodaření ČSTV za 1. pololetí 2009,
včetně dosavadního čerpání plánovaných rozpočtů, obsahujících úsporná opatření.
Výkonný výbor připomínkoval návrh pokynu
předsedy ČSTV ke statistickému šetření stavu
členské základny v ČSTV za rok 2009 a k aktualizaci údajů pasportu tělovýchovných zařízení k
31.12.2009. Seznámil se s výsledky kontrol uskutečněných Revizní komisí ČSTV ve sdružených
subjektech - OS ČSTV v okrese Nový Jičín, Chomutovské sportovní unii, Sportovní unii Českolipska. Následně v souvislosti se zjištěnými
nedostatky projednal a schválil výši ﬁnančních
postihů. VV ČSTV byl také seznámen s procesem
přípravy nové Koncepce státní podpory sportu
v ČR, na jejíž tvorbě se ČSTV významně účastnil.
Další budoucnost koncepce, včetně jejího představení na tiskové konferenci dne 17.9.2009 a

následného přijetí Vládou ČR, je již v kompetenci
MŠMT. Členové Výkonného výboru vzali na vědomí písemné odpovědi předsedy Vlády ČR J.Fischera a náměstka MŠMT J.Kocourka k „Prohlášení
ČSTV k přípravě státního rozpočtu na rok 2010“,
a byli informováni o obsahu, průběhu a výsledcích opakovaných jednání ČSTV se zástupci politických stran v průběhu prázdninových měsíců.
VV ČSTV dále pověřil JUDr.Pavla Pávka zastupováním ČSTV na mimořádné VH SAZKA a.s., která
řeší personální změnu v dozorčí radě u jednoho
z minoritních akcionářů, dále projednal a odsouhlasil stanovisko ČSTV k žádostem o investiční
dotace pro rok 2010, předkládaných sdruženými subjekty přímo na MŠMT a vyjádřil souhlas
s ustavením pracovní skupiny k úpravám Stanov
ČSTV podle návrhu Programové rady VV ČSTV.
Schválil předložené návrhy na udělení vyznamenání ČSTV, termíny celostátních podzimních porad: 24.11. – předsedové svazů, 25.11. – zástupci
regionálních a předsedové krajských sdružení
ČSTV a termín konání VH ČSTV 17.4.2010. Za přítomnosti představitelů SAZKA a.s. proběhla diskuse k navýšení základního jmění BESTSPORT a.s.
a následně bylo schváleno pověření pro předsedu ČSTV k postupu na valné hromadě Občanského sdružení Zelený ostrov.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Jednání ČSTV s ministry a s politickými stranami
Vážení čtenáři, v posledním vydání Zpravodaje TP (6/2009) jsme Vás informovali o započatých
intenzivních vyjednáváních s politickou reprezentací státu. Po úvodních jednáních předsedy ČSTV
Vladimíra Srba s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavou Kopicovou a ministrem ﬁnancí Eduardem Janotou, následovala jednání se všemi rozhodujícími politickými subjekty v České republice. Obsahem všech schůzek byla problematika sportu v nejširších souvislostech, především ale
otázky ﬁnancování a budoucnosti českého sportu. Dobrou výchozí pozicí pro představitele ČSTV byl
nejen mandát Valné hromady ČSTV, akceptace letošní MŠMT vydané Analýzy ﬁnancování českého
sportu mezi politiky, proces přípravy nové koncepce státní podpory sportu v ČR, ale také předvolební
období.
V průběhu července, srpna a září proběhly schůzky s čelními představiteli ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09
a KDU-ČSL. Politické strany byly zastoupeny v silné sestavě, a to svými předsedy nebo místo
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 předsedy a vlastními experty z oblasti sportu. Obě strany se téměř vždy shodly na faktu, že sport
v ČR je podﬁnancován, že doplácí na absenci koncepce státní politiky ve sportu, která by odrážela
aktuální potřeby společnosti a umožnila využít potenciál sportu v celém rozsahu. Představitelé ČSTV,
kteří se jednání účastnili, předseda Ing.Vladimír Srb, místopředsedové ČSTV Pavel Kořan, Vladimír
Šimíček, člen Výkonného výboru Mgr.Zdeněk Kubec a generální sekretář ČSTV Mgr.Jan Boháč, prezentovali politikům současnou složitou situaci ve sportu, příčiny vzniku tohoto stavu, a představili
také nabídky možných řešení.
Součástí diskusí bylo mimo jiné objasnění současné pozice a podmínek pro tvorbu zdrojů společnosti SAZKA a.s., včetně ﬁnančního deﬁcitu způsobeným změnou zákona o DPH a závazky za výstavbou multifunkční haly v Praze. Zástupci politických stran znají hlavní příčiny a přiznávají i neodpovídající státní ﬁnanční podporu, zejména nedostatek prostředků na činnost a na údržbu a provoz
sportovních zařízení, i současné podcenění významu a podpory sportu. Přivítali nabídku na spolupráci při zdokonalení programových záměrů v oblasti sportu. Zde byly ze strany ČSTV vyjmenovány
hlavní priority, které je potřeba neodkladně řešit.
Ve vzájemných jednáních se nadále pokračuje a vzhledem k odkladu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude na jednání i větší časový prostor. Cílem ČSTV zůstává vzbudit vyšší zájem
politických stran o sportovní sektor, a to nejen z pohledu ekonomické, ale také politické podpory.
V případě některých stran se jako výstup z jednání rýsuje společná deklarace, prohlášení, vyjadřující
konkrétní politickou podporu sportovnímu prostředí v příštím funkčním období Parlamentu. Vzhledem k současné nedobré ﬁnanční situaci celé společnosti, nejen České republiky, nelze očekávat
dramatické zlepšení rozpočtu na sport již v roce 2010. Nicméně postupnými kroky o celkovou nápravu pozice sportu v ČR musíme usilovat i přes tuto skutečnost. O výsledcích Vás budeme průběžně
informovat.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

P RÁVO
Jednání ČSTV s Ochrannou asociací zvukařů-autorů, o.s. (OAZA)
OAZA vznikla v roce 2003 a 15.11.2006 jí Ministerstvo kultury ČR udělilo oprávnění k výkonu
kolektivní správy práv osob, jímž přísluší majetkové právo k dílům mistrů zvuku. Tím byl OAZA
udělen souhlas s užíváním těchto děl a vybíráním autorské odměny. V souladu s tímto je OAZA
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oprávněna shodně jako OSA (a INTERGRAM) požadovat uzavření licenčních smluv. Vzápětí bylo
proti OAZA Ministerstvem kultury ČR zahájeno
správní řízení o odnětí části oprávnění k výkonu
kolektivní správy v oblasti zvukových děl. A to
m.j. i z důvodu požadování nepřiměřeně vysokých autorských odměn. Správní řízení doposud
nejsou pravomocně ukončena.
Pro sportovní prostředí je neúnosné hradit za
jedinou věc několika různým organizacím (OSA,
Intergram, OAZA). LPO ČSTV proto jednal se zástupci OAZA i s Ministerstvem kultury ČR. Návrh
ČSTV byl, aby se v souladu s ustanovením § 101
odst. 11 autorského zákona ochranné organizace domluvily mezi sebou. Ke konkrétním jednoznačným závěrům jednání nedospěla.
S ohledem na shora uvedené LPO ČSTV doporučuje, aby TJ/SK předkládané licenční smlouvy zatím neuzavíraly, a při oslovení ze strany 
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 OAZA kontaktovaly LPO ČSTV (pravo@cstv.
cz), ke konzultaci dalšího postupu. Současně
mohou odpovědět organizaci OAZA v tom smyslu, že ČSTV má uzavřenu smlouvu s organizacemi
OSA (uzavírána v době, kdy ještě OAZA neexistovala) a INTERGRAM s tím, že tyto smlouvy se
vztahují i na sdružené subjekty při doprovodu

sportovní činnosti (sportovní akce, poskytování
tělovýchovných služeb atd.). A z tohoto důvodu
TJ/SK požaduje řešení v souladu právě s ustanovením § 101 odst. 11 autorského zákona.
Mgr. Jan Boháč, JUDr. Karel Poupě

Aktuální Informace – termín výpůjčky se opět prodlužuje
Zákonem č. 216/2009 Sb., došlo k prodloužení
termínu právního vztahu výpůjčky. V tomto
zákoně je obsažena změna zákona č. 1/2007 Sb.
v následujícím znění:
Změna zákona, kterým se upravují některé
užívací vztahy k majetku České republiky
V § 1 odst. 1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým
se upravují některé užívací vztahy k majetku
České republiky, se slova „1. ledna 2010“
nahrazují slovy „1.ledna 2015“.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.






Ke změně zákona je potřebné upozornit na to,
že prodloužený termín se týká pouze těch případů, kdy výpůjčitel (TJ/SK) požádal písemně
nejpozději do 1.1.2008 o prodloužení výpůjčky
u organizační složky státu. O tom jsme Vás informovali mimo jiné i v Tělovýchovném pracovníkovi č. 8/2007.
JUDr. Karel Poupě
Odbor legislativněprávní a personální

Jaké jsou zásadní předpoklady občanskoprávní odpovědnosti ?
Sportovní organizace odpovídá za škodu na zdraví a majetku za předpokladu, že budou splněny
obecné podmínky odpovědnosti za škodu, což znamená, že tělovýchovná organizace odpovídá za škodu jen tehdy, kdyby za škodu odpovídal i příslušný pracovník (funkcionář) v případě, že by nejednal při
plnění úkolů organizace, ale sám za sebe. Těmito obecnými předpoklady občanskoprávní odpovědnosti za škodu, které musí být splněny všechny současně, jsou :
a)
b)
c)
d)

existence škody;
protiprávní úkon;
příčinná souvislost;
zavinění.

K jednotlivým těmto předpokladům uvádíme z hlediska případů, při nichž je odpovědnost tělovýchovná organizace praktická, následující :
a) Prvým předpokladem odpovědnosti je existence škody. Škodou se rozumí jakákoli majetková újma,
kterou lze vyjádřit v penězích a z nemajetkových újem vytrpěné bolesti a ztížení společenského
uplatnění. Nedojde-li k takovým újmám nelze hovořit o škodě, ani o její náhradě.
Za škodu nepovažuje občanský zákoník ani tzv. ušlý zisk, který se nahrazuje jen ve zcela výjimeč- 
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P RÁVO
 ných případech (např. u škody způsobené úmyslně). Ušlým ziskem se rozumí to, co poškozenému ušlo
zatímco skutečnou škodou je zkrácení toho, co již má. Vzhledem k tomu, že to, co ušlo, se nenahrazuje, nelze mluvit o odpovědnosti za škodu např. v případě, kdy v důsledku špatného organizačního
zajištění dojde ke zmaření akce a tím i k časovým ztrátám účastníků. Podle druhů vzniklých škod se
škody dělí na škody věcné a škody na zdraví. Toto rozlišování má význam z hlediska způsobu a rozsahu jejich náhrad. Z hlediska obecných předpokladů odpovědnosti za škodu se vše odpovídá stejně
u obou druhů škod.
b) Druhým předpokladem odpovědnosti za náhradu škody je existence tzv. protiprávního úkonu. Obecně lze charakterizovat protiprávní úkon jako porušení nebo nedodržení právní povinnosti, která vyplývá jednak z právních předpisů, ze smluv či jiných právních skutečností anebo, která je součástí určitého právního vztahu. Proto při posuzování toho, co lze v případě tělovýchovné organizace považovat
za protiprávní úkon se nemůže omezit jen na výčet právních předpisů, jejichž porušení by připadalo
v úvahu, ale musíme zkoumat vždy zda nejde o porušení takové povinnosti, která je zakotvena někde
jinde než v právních předpisech, ale kterou přesto můžeme považovat za povinnost právní buď z toho
důvodu, že některý právní předpis takové pravidlo odkazuje, anebo proto, že plnění takové povinnosti
vyplývá z pracovního anebo z členského vztahu vůči sdružení. Vycházíme-li z toho, lze považovat za
povinnosti, při jejichž porušení jde o protiprávní úkon, zejména následující případy :
Především jde o právní povinnosti, které se zakládají přímo na zákonu anebo na jiném právním předpise. Patří sem ta ustanovení právních předpisů, která ukládají určitou povinnost buď všem občanům
anebo jen některým skupinám občanů. Zvláště je třeba se v této souvislosti zmínit o pracovněprávních
předpisech, které jsou závazné pro všechny osoby, které jsou v pracovním vztahu k některé ze složek
tělovýchovy.
Mezi právními povinnosti má zvláštní místo ustanovení § 415 o.z., podle něhož je každý povinen počínat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku; toto ustanovení vyjadřuje určitou
obecnou právní povinnost a má značný význam v tom, že pravidla chování, vydaná ke konkretizaci
takové povinnosti a sledující preventivně ochranný charakter, můžeme považovat právě za speciﬁkaci
§ 415 o.z. Rozvedení této právní povinnosti obsahují i některé interní normy sdružení. Patří sem předně
předpisy a řády, jejich význam a funkci bychom mohli přirovnat k předpisům o bezpečnosti při práci.
Další skupinu právních povinností bychom mohli charakterizovat jako povinnosti, které vyplývají z členského vztahu ke sdružení. Jde o povinnosti všech členů i jednotlivých skupin členů, které jsou vyjádřeny
a obsaženy především ve stanovách sdružení. Kromě toho však může jít i o pravidla chování, která jsou
obsažena v dalších interních normách, především ve směrnicích, které vydávají sdružení. Povinnosti
členů však v konkrétních případech mohou vyplývat i z usnesení příslušných orgánů, svazových i územních, která jsou určena až už neurčitému počtu členů anebo ukládají určitou povinnost adresně.
Rovněž z pracovního vztahu mezi jednotlivými složkami sdružení a jejich pracovníky vyplývají i některé
další povinnosti, než které jsou obsaženy v pracovněprávních předpisech. Jde jednak o směrnice a další
interní normy, které rozvádějí pracovněprávní předpisy (např. popisy práce). Patří sem však i konkrétní
úkoly, které jsou pracovníkům sdružení ukládány v rámci jejich pracovního poměru. Patří sem i povinnosti, zakládající se na pracovní smlouvě anebo na dohodě o pracech mimo pracovní poměr.
Konečně můžeme ve smyslu § 415 o.z. pokládat za právní povinnosti i ty, které sice nejsou výslovně
formulovány v žádném právním předpise či v jiné normě, ale jejichž zachování je nezbytné k tomu,
aby nedocházelo ke škodám. Patří sem základní pravidla, jimiž se řídí soužití mezi lidmi, ale kromě toho
i speciální pravidla chování, platná pro určitá povolání anebo lidské činnosti. Tak např. lékař, který nepostupuje v souladu s dosaženými výsledky lékařské vědy, dostává se do konﬂiktu nejen s lékařskou
etikou, ale poruší i svou právní povinnost. Obdobně u tělovýchovných kádrů musíme vyžadovat, 
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 aby postupovali v souladu s metodikou určitého sportovního odvětví, aby svou práci dobře ovládali
a dovedli využívat nejnovějších poznatku a metod. Ostatně téměř v každém povolání lze trvat na
tom, aby jeho příslušníci dělali svou práci řádně, na předpokládané úrovni a v souladu se společenským významem své činnosti.
V případech, kdy nemůžeme o protiprávním úkonu mluvit, nebude dána odpovědnosti tělovýchovné organizaci. Tak tomu bude typicky v případech, kdy si cvičenec zavinil úraz sám svou neukázněností anebo neuposlechnutím pokynů, dále při škodě vzniklé v důsledku nahodilých okolností,
jejichž původ nelze nikomu přičíst k vině (např. v důsledku přírodních katastrof, náhlé změny povětrnostních podmínek, nepředvídaného zásahu třetí osoby apod.). V některých případech bude
ovšem sporné, zda k porušení určité povinnosti došlo anebo ne. V takových případech bude třeba vždy vycházet z rozboru okolností případu i ze souvislosti protiprávnosti s dalšímu předpoklady
a odpovědnosti k náhradě škody, zejména s příčinnou souvislostí.
Některé okolnosti protiprávnost vylučují. Jejich význam spočívá v tom, že určité jednání nebo opominutí nemůžeme považovat za protiprávní úkon, ačkoli jinak by jím bylo. Mezi tyto okolnosti, vylučující protiprávnost patří především výkon určitého oprávnění nebo povinnosti (např. u příslušníků
ozbrojených sborů), dále jednání v nutné obraně, jednání v krajní nouzi a jednání ve svépomoci.
Další okolnost vylučující protiprávnost, je souhlas poškozeného (tak tomu bude např. tehdy, jestliže
cvičenec se pokusí ve svém cvičení o nový prvek, ačkoli je upozorněn na nebezpečí, které je s ním
spojeno, avšak vědomě riziko tohoto podstoupí).
c) Třetím předpokladem odpovědnosti za škodu je příčinná souvislost. Příčinná souvislost musí existovat mezi vznikem škody a mezi protiprávním úkonem; jde tedy o požadavek určitého kauzálního vztahu mezi podmínkou první a druhou. Požadavek příčinné souvislosti vyžaduje, aby protiprávní úkon byl příčinou vzniku škody, která je z tohoto hlediska jeho následkem. V případě, že
tento vztah příčiny a následku není dán, není dána ani odpovědnost. K tomu, aby tato podmínka
nebyla splněna, je však třeba, aby tento vztah chyběl zcela. K vyloučení odpovědnosti nestačí,
aby protiprávní úkon vystupoval jako jedna z mnoha příčin vzniku škody; jestliže je více takových
příčin (a mezi nimi i protiprávní vztah) má to zpravidla vliv na výši náhrady škody, ale nevylučuje
to odpovědnost.
Zkoumání příčinné souvislosti patří k nejobtížnějším a nejnáročnějším postupům při posuzování odpovědnosti za škodu a v každém konkrétním případě bude mít svou zvláštní problematiku. Zejména
složitými budou případy, kdy právní povinnost je formulována v obecné poloze. Druhou skupinou
problémů jsou případy, kdy je nepochybné, že sice došlo k porušení určité povinnosti (např. technických podmínek jednotlivých sportů) a že vznikla škoda a jde o posouzení, zda takové (na pohled
málo významné) porušení povinnosti spolupodílelo na vzniku škody a jakým způsobem probíhala
tato souvislost.
Význam příčinné souvislosti je v tom, že je to faktor, který určitým způsobem redukuj protiprávnost.
Při jejím zkoumání dojdeme k případům, na něž se nedopovídá přes to, že došlo k porušení předpisů
anebo jiných povinností, a to právě proto, že toto porušení nezpůsobilo vznik škody.
d) Posledním předpokladem občanskoprávní odpovědnosti za škodu je zavinění. Zavinění má dvě
formy, úmysl a nedbalost, při čemž se v právní praxi i teorii rozlišuje dále mezi úmyslem přímým
a nepřímým a mezi nedbalostí vědomou a nevědomou. Toto rozlišování má značný význam v právu
trestním, ale menší již při posuzování občanskoprávní odpovědnosti. Zde postačí k odpovědnosti
kterákoli forma zavinění, tedy i na nejmírnější, totiž nevědomá nedbalost (bývá deﬁnována tak, že
škůdce nevěděl, že může způsobit škodlivý následek, ačkoli o tom vědět mohl a měl).Rozlišování
jiných forem nedbalosti může však mít vliv při posuzování výše náhrady (např. mimořádně zmírnění
náhrady je vyloučeno u škod způsobených úmyslně, u těchto škod se může nahradit i to co ušlo
apod.).
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 Mluvíme-li o zavinění v souvislosti s odpovědností tělovýchovné organizace, je třeba mít na zřeteli,
že organizace odpovídá za osoby, které plní její úkoly. Zavinění proto nelze chápat úzce jako zavinění organizace (její složky) jako takové, ale jako zavinění osob, které plní úkoly organizace; při tom
v případě úmyslného zavinění bude třeba zkoumat, zda nejde o vybočení z plnění úkolů organizace,
a zda tedy v těchto případech neodpovídají tyto osoby přímo poškozenému. I pro odpovědnost organizace platí tzv. presumpce zavinění osob, na něž organizace odpovídá. Podstata této presumpce
spočívá podle § 420 odst. 2 o.z. v tom, že odpovědný subjekt se své odpovědnosti k náhrady škody
zprostí jen tehdy, prokáže-li, že škoda nevznikla jeho zaviněním. Důkaz o tom leží tedy na něm, takže
v pochybných případech, při nichž nebude jasno v otázce zavinění, platí, že tento předpoklad odpovědnosti je splněn.
JUDr. Karel Poupě
Odbor legislativněprávní a personální

S PORT A ZDRAVÍ
Hokejbalisté mistry světa!

Českým hokejbalistům se letos podařilo to,
o co usiluje snad každý sportovec: stát se mistrem světa a to ještě před domácím publikem!
Na 8. mistrovství světa, které hostila v červnu Plzeň, se po jedenácti letech titul vrátil do České
republiky. Určitě to nebylo překvapení, protože
český hokejbal trvale patří spolu s kanadským
a slovenským k absolutní světové špičce. Je to
dáno jednak tradicí tohoto sportu, jehož kořeny
sahají rozhodně hlouběji do minulosti než před
rok 1989, kdy svaz vznikl, a také silnou členskou
základnou, kterou hokejbal u nás za 20 let existence vybudoval.
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Mistrovství světa se zúčastnilo 16 mužstev
v kategorii mužů a 7 týmů v kategorii žen. Šampionát shlédlo více než 35 000 diváků, což jen
potvrzuje, že hokejbal je rychlý a atraktivní sport
plný nádherných technických akcí, ale také tvrdých střel a osobních soubojů.
Cesta k titulu nebyla vůbec jednoduchá. Základní skupinu museli naši hráči vyhrát, aby se
v play-oﬀ vyhnuli papírově nejsilnější Kanadě,
čtyřnásobnému mistru světa. To se díky vydřeným vítězstvím nad Slovenskem a Indií podařilo.
Kanada však ve čtvrtﬁnále nečekaně podlehla
USA a cesta k titulu se otevřela většímu počtů 
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 týmů. Naši narazili v semiﬁnále opět na Slovensko. Slováci poučeni z desítek vzájemných,
vždy vyrovnaných utkání, si během dvou třetin
vytvořili dvoubrankový náskok. Naše mužstvo
dokázalo srovnat a dotáhnout obrat do vítězného konce v prodloužení. Ve ﬁnále byli pak mírnými favority proti Indii, která se ovšem ukázala
jako více než vyrovnaný soupeř, když těsně před

koncem utkání vyrovnala a následovalo opět
prodloužení. V něm symbolicky nejlepší hráč turnaje a současně kapitán českého týmu Petr Novák vstřelil rozhodující branku.
Rovněž naše hokejbalistky nezklamaly a vybojovaly bronzové medaile po vítězství nad USA.
Mistryněmi světa se staly dle očekávání Kanaďanky.
Hokejbal je mladý sport s krátkou historií.
Ovšem nápad zahrát si s míčkem a hokejkou je
pradávný. První zdokumentovaný předchůdce
hokejbalu – hurling se hrál v Irsku ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Slovo hokej bylo
pak odvozeno ze hry s hokejkou a míčkem, kterou praktikovali Indiáni a která byla poprvé zaznamenána v roce 1572. Další rozvoj hokejbalu
pak již probíhal paralelně s hokejem ledním. Hra
je rozšířená zejména ve své neorganizované podobě snad ve všech zemích, kde mají tradici ledního hokeje.
Organizovaný hokejbal se rozvíjel nezávisle
v několika zemích současně. V Kanadě a USA od
sedmdesátých let, v Rakousku, Německu, Švýcarsku , Slovensku a u nás pak od let osmdesátých.
Mezi těmito zeměmi nebyly v té době žádné
kontakty. Až politické změny po roce 1989 otevřely novou historii hokejbalu.
V roce 1993 byla založena z popudu Českomoravského svazu hokejbalu a Slovenské hokej-
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balové únie Mezinárodní hokejbalová federace
(ISBHF), které doplnily Kanada a USA. Dnes má
ISBHF 34 členských zemí ze tří kontinentů. Mezi
země, kde je hokejbal nejrozšířenější, se řadí
USA (60 000 hráčů), Kanada (50 000 hráčů), Česká republika (35 000 hráčů), Slovensko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Finsko, Řecko a další.
Hokejbal se hraje i v pro nás tak exotických zemích jako jsou například Bermudy, Mongolsko
či Hong Kong. Počet členů každoročně narůstá, potenciál je především na Blízkém Východě
a v Asii.
ISBHF uspořádala ve své krátké historii doposud 12 světových šampionátů ve třech věkových
kategoriích a 16 Mistrovství Evropy ve čtyřech
věkových kategoriích. První MS se konalo v Bratislavě v roce 1996, která bude shodou okolností
hostit příští světový šampionát v roce 2011.
Organizovaný hokejbal slaví v České republice
letos 20 let své existence. První, kdo přišel s nápadem vytvořit pravidla pro tradiční uliční sport,
byl v roce 1984 Vladimír Hnilička z Českých Budějovic.
Změna společenských podmínek po roce 1989
umožnila založit svaz a vytvořit soutěže pro muž-

stva sestavená z uličních part. Tento nápad přitáhl během prvních pěti šesti let stovky mužstev
po celé republice. Naprostá většina z nich vznikla
mimo strukturu tradičních tělovýchovných jednot. Tím byl položen základ hokejbalového hnutí,
které postupně dosáhlo značného rozšíření mezi
mládeží a dospělými. Svaz dnes sdružuje přes
35 000 členů ve více než šesti stech týmech v pěti
věkových kategoriích mužů a žen.
Hokejbal se hraje ve dvou specializovaných hokejbalových halách a na 75 stadionech
ve všech krajích republiky. Mezi největší centra 

9

 hokejbalu v České republice patří Praha, Ústí
nad Labem, Plzeň, České Budějovice a Most.
ČMSHb klade mimořádný důraz na rozvoj
soutěží pro děti a mládež. Kromě organizování
pravidelných ligových soutěží v šesti mládežnických věkových kategoriích, každoročně pořádá
celorepublikovou sportovní akci škol „Hokejbal
proti drogám“. Série čtyřicítky turnajů se každý
rok účastní 5000 žáků a studentů. Patrony akce
v uplynulé sezóně byli hokejisté Dominik Hašek
a Tomáš Micka.
I přesto, že se současný soutěžní hokejbal
značně liší od svého uličního předchůdce, si po-

nechává charakter jednoduchého sportu. Jeho
rozvoj u nás je založen na dvou základních principech: za prvé - hokejku vlastní každý, kdo má
rád hokej a za druhé - do místních lig je možné
se přihlásit bez složitých formalit. V každém městě, kde se hokejbal hraje, jsou soutěže přístupné
doslova pro každého, kdo má zájem hrát. Dětmi
počínaje a dospělými konče.
Více informací o hokejbale najdete na oﬁciálních stránkách Českomoravského svazu hokejbalu – www.hokejbal.cz
Vít Řezáč

Doporučení pro cestování v době výskytu chřipky A (H1N1)
Stále narůstá počet dotazů, týkajících se cestování do zahraničí v souvislosti se sportovní činností, a rizik, plynoucích s výskytem onemocnění Pandemic (H1N1) 2009 (prasečí chřipka). ČSTV proto v zájmu širší osvěty
a prevence přináší informace a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního hygienika ČR.
Cestování do oblastí s nahlášenými případy výskytu onemocnění Pandemic (H1N1) 2009 není na základě doporučení WHO a ECDC a vzhledem k mírnému průběhu onemocnění omezeno, proto záleží
na vlastním uvážení, zda osoba bude či nebude do oblastí zvýšeného výskytu Pandemic (H1N1) 2009
cestovat. Vždy je ale důležité přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Především se doporučuje, aby všechny cestující osoby dodržovaly všeobecná hygienická opatření:
Doporučení MZ
21. 5. 2009

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro cestovatele
Vzhledem ke stálé narůstajícímu počtu hlášených nových případů chřipky A (H1N1) ECDC vydalo
pro cestovatele po celém světě níže uvedené doporučení.
Chřipka se rozšiřuje z člověka na člověka kašláním, kýcháním nebo přímým či nepřímým kontaktem
s dýchacími sekrety z nakažených osob. Riziko přenosu tohoto typu chřipky může být významně sníženo některými jednoduchými metodami.
MZČR navrhuje ohledně výše uvedeného typu chřipky následující :
1. Před cestou
- jestliže máte nějaké zásadní chronické onemocnění (diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění), kontaktujte svého ošetřujícího lékaře
- seznamte se s jednoduchými metodami jak se ochránit (viz. níže)
2. Během Vaší cesty
Vyhněte se kontaktu s nemocnými osobami!
Příznakem chřipky může být jeden čí více z následujících příznaků: horečka, kašel, bolest v krku,
rýma, bolest těla, třesavka a únava. Někteří lidé v souvislosti s touto infekcí trpí průjmy a zvrací.
Často si umývejte a čistěte ruce!
Důsledné mytí nebo dezinfekce vašich rukou vás pomůže ochránit před viry. Myjte si ruce důkladně
mýdlem a vodou, zvláště po kašlání a kýchnutí, vždy alespoň dvacet sekund. Alkoholové čističe jsou
velmi účinné v redukci množství virů. Roztoky a gely jsou účinnější než kapesníčky napuštěné alkoholem.
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 Nedotýkejte se vašich očí, nosu a pusy!
Viry se často přenáší když se dotknete kontaminovaného předmětu a následně se dotknete vašich
očí, nosu nebo pusy.
Jestliže jste nemocní a předpokládáte že je to chřipka, měli byste:
Zůstat doma nebo na hotelovém pokoji, pokud nepotřebujete vyhledat lékařskou pomoc!
Děti s horečkou nebo chřipkou by měly urychleně vyhledat lékařské ošetření.
O preventivním užívání např.Tamilu® nebo Relenzy® rozhodne ošetřující lékař podle individuálních
rizik.
Osoby očkovány proti sezónní chřipce nejsou chráněny proti chřipce A (H1N1)!
Více informací o chřipce A (H1N1) naleznete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví a
Státního zdravotního ústavu.
3. Po návratu
Pokud se během sedmi dnů po vašem návratu z cest objeví horečka (38°C nebo více) a chřipkové příznaky, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře a informovat ho o tom, že jste nedávno přicestovali,
a to všechno podle národních zdravotních doporučeních.

Současný nejúspěšnější olympijský sport
Moderní pětiboj je velmi krásný a náročný sport, o kterém Pierre de Coubertin řekl:
„Ten, kdo je schopen obstát v takovéto soutěži až do konce, je excelentním sportovcem po
všech stránkách, bez ohledu na to, zda zvítězil
či nezvítězil. „ Čeští pětibojaři v posledních letech nejenom obstávají, ale přivážejí z mezinárodních soutěží ty nejcennější kovy. Generace
v čele s Liborem Capalinim, Michalem Sedleckým, Michalem Michalíkem, Lucií Grolichovou a
Alexandrou Kalinovskou dostala svými výsledky
celý český moderní pětiboj mezi absolutní světovou špičku. V letech 2001-2008 získali čeští
pětibojaři a pětibojařky jen na OH a MS celkem
16 cenných kovů. Libor Capalini se stal v roce
2002 prvním českým mistrem Evropy, o měsíc
později vyhrál Michal Sedlecký individuální
soutěž na MS a česká ženská štafeta Lucie Grolichová, Alexandra Kalinovská a Olga Voženílková získala premiérové zlato z MS také v kolektivní soutěži. Vysokou úroveň českého pětiboje
potvrdili naši pětibojaři nejen svým vystoupením na Hrách XXVIII. olympiády v Aténách, kde
Libor Capalini vybojoval bronzovou medaili,
ale i na dalších vrcholných akcích v následujících letech. Postupně se začala prosazovat další
mimořádně silná pětibojařská generace v čele
s vicemistrem světa z roku 2008 Davidem Svobodou a 2. z celkové klasiﬁkace Světového poháru 2008 Ondřejem Polívkou.
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Posledním vystoupením české reprezentace
bylo na nedávno skončeném Mistrovství světa
v Londýně. Česká reprezentace zde dosáhla největšího úspěchu svojí bohaté historie a v konkurenci 161 pětibojařů a pětibojařek z téměř
čtyřiceti zemí světa se díky zisku čtyř medailí
stala vůbec nejúspěšnější zemí celého šampionátu. O medailový úspěch České republiky
se zasloužili naši reprezentanti David Svoboda (mistr světa v závodě štafet, vicemistr světa
v individuální soutěži a vicemistr světa v soutěži družstev), Ondřej Polívka (mistr světa v závodě štafet, vicemistr světa v soutěži družstev)
Lucie Grolichová a Natálie Dianová (obě mistryně světa v soutěži štafet) a Michalík Michal
(vicemistr světa v soutěži družstev). Potvrzením
mimořádného postavení českého moderního
pětiboje je skutečnost, že celkem sedm českých
reprezentantů se během let 2003-2008 objevilo
v „Top 10“ oﬁciálního žebříčku mezinárodní pětibojařské federace.
Co nás může těšit je, že tato úspěšná generace není poslední, protože juniorští reprezentanti na dubnovém ME v bulharské Albeně
získali po jedné zlaté a jedné bronzové medaili.
Věříme, že se českému pětiboji tuto vysoko „nastavenou laťku“ podaří udržet i v následujících
letech olympijského cyklu, kde vyvrcholením
bude XXX. Letní olympiáda v Londýně.
David Opatrný
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Postup nákupu softwaru ﬁrmy Microsoft v rámci licence Microsoft
Select pro vzdělávání.
Od roku 2003, kdy byla uzavřena dohoda s ﬁrmou Microsoft o dodávkách jejich softwaru pro
ČSTV, uplynulo již šest let a protože pro ČSTV
a sdružené kluby, oddíly a TJ/SK byly tyto dodávky velmi výhodné, byla smlouva prodloužena
i nadále. Po zkušenostech, které byly získány při
distribuci softwaru, byla pro další období zvolena poněkud jiná forma dodávek produktů, která
by měla odběratelům z řad ČSTV ušetřit cestu
do prodejny distributora .
Nový prodejce softwaru ﬁrma ASSECO Czech
Republic a.s. bude k distribuci a technické podpoře využívat vybudovanou síť ﬁrmy PVT a.s.
a žádaný software bude zájemci dodáván buď
poštou, nebo elektronicky (mailem).
O co se v této smlouvě jedná???
Firma Microsoft se v této smlouvě zavazuje, že
umožní všem subjektům ČSTV, které vyhovují
smluvním podmínkám (viz níže), odebírat vybrané produkty ﬁrmy v rámci tzv. Microsoft Select
Licence se slevou cca 90%. Jedná se například
o nejčastěji využívané software typu Word, Excel,
Powerpoint či kompletní sada MS Oﬃce, které se
často nakupují za komerční cenu.
Podmínky pro možnost tuto smlouvu využívat jsou následující:
Software, jehož stručný výběr je deﬁnován (včetně přibližné ceny v Kč) na webu ČSTV (http://
www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf ), mohou za ceny odpovídající cca
10% běžných obchodních cen nakupovat subjekty ČSTV, které ve své poslední účetní závěrce
vykázaly v oblasti nezdaněného hospodaření
zisk menší jak 200 tis. Kč a zároveň neměly větší
ztrátu jak 400 tis. Kč. Další podmínkou je skutečnost, že subjekt nevykázal v účetní závěrce majetek vyšší jak 30 mil. Kč.
Jak si vybraný software objednat????
Nejprve je třeba si vybrat žádaný SW z nabídky
na webu ČSTV (http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf ) a rozhod-
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nout se, zda kromě licence(aktivačních klíčů)
budou požadovány i instalační média (CD ROM).
Pokud je odběratel vlastní z dřívějších instalací
(aktivační klíče), není jejich dodávka nutná.
Subjekt ČSTV (TJ/SK, regionální nebo krajská organizace ČSTV, sportovní svaz) si objedná požadovaný software emailem:
V pracovních dnech od 9 – 17 hodin
Jana Čudejková, tel.: 221 863 129,
email: podhorna@abdist.cz,
Zdeněk Čmelík, tel.: 266 198 530,
email: zdenek.cmelik@asseco.cz,
Software je možné také objednat faxem
na č: 377 240 565, 266 198 600.
Pro řešení případných technických problémů
při instalaci zakoupených programů je možné
použít také službu :
Non-stop HelpDesk tel.: 266 198 366,
email: helpdesk@pvt.cz.
V objednávce je třeba uvést následující údaje:
- organizační číslo ČSTV
- IČ
- celý název subjektu (viz registrace MV ČR)
- kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
- adresu, kam poslat SW + licence(poštou, mailem)
- fakturační adresu
- zda požaduje instalační média
Dodavatel vyřídí objednávku do 5 pracovních
dní a zašle objednavateli požadovaný produkt
poštou na dobírku , nebo mailem (v případě objednání pouze licence, bez instalačních médií)
a fakturu poštou.
V případě nejasností či problémů kontaktujte nás
na tel. č. 233 017 409, 603 515 513 nebo na mailu
langr@cstv.cz .
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OHLASY

ZAJÍMAVOSTI

Kalendář sportovních akcí
1.10.
3.10.
3.10.
3.10. – 4.10.
3.10. – 4.10.
3.10.
3.10. – 4.10.
4.10.
6.10.
8.10. – 9.10.
9.10. – 12.10.
10.10.
10.10. – 11.10.
10.10. – 11.10.
11.10.
11.10.
11.10.
12.10. – 18.10.
12.10. – 19.10.
14.10.
15.10.
16.10. – 18.10.
17.10. – 18.10.
17.10. – 18.10.
18.10.
21.10. – 25.10.
20.10.
23.10. – 24.10.
22.10. – 23.10.
24.10. – 25.10.
24.10. – 25.10.
25.10.
26.10. – 1.11.
29.10. – 30.10.
29.10. – 1.11.
31.10.
31.10. – 1.11.

O2 extraliga 11. kolo
Tenisový turnaj žen – China Open
MČR extrémních štafet Bobr cup
Gambrinus liga 10.kolo
3. kolo extraligy v judu
ČP v silniční cyklistice
MČR klubů a štafet v orientačním běhu
O2 extraliga 12. kolo
O2 extraliga 13. kolo
O2 extraliga 14. kolo
Mezinárodní MČR v gymnastickém aerobiku
ČR – Polsko, kvaliﬁkace MS 2010 ve fotbale
4. kolo extraligy v judu
MČR v MTBO – sprint, štafety
O2 extraliga 15. kolo
119. Velká pardubická steeplechase
MS v půlmaratonu
MS ve sportovní gymnastice
MS v taekwon–do ITF
ČR – Severní Irsko, kvaliﬁkace MS 2010 ve fotbale
O2 extraliga 16. kolo
SP mužů ve stolním tenisu
Gambrinus liga 11. kolo
Plzeňské sprinty v plavání
O2 extraliga 17. kolo
MS v dlouhém triatlonu
O2 extraliga 18. kolo
Vítkovice cup ve sportovní gymnastice
O2 extraliga 19. kolo
MČR ve vzpírání
Gambrinus liga 12. kolo
O2 extraliga 20. kolo
Finálový turnaj WTA v tenise
O2 extraliga 21. kolo
MČR v horském or.běhu
MČR v bleskové hře go
Gambrinus liga 13. kolo

Beijing
Litovel

Ostrava

Sedlčany
Praha

Pardubice
Birmingham
Londýn
Petrohrad
Praha
Moskva
Plzeň
Perth
Ostrava
Havířov

Dauhá

Karlovy Vary

TP Zpravodaj vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ČSTV  www.cstv.cz  Adresa redakce: Zátopkova 100/2,
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číslo MK ČR E 4706  Za správnost a věcný obsah článků odpovídají jednotliví autoři  ISSN 1212 - 1061
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Blahopřejeme!
Cyklistika

Extrémní sporty

Mont-Saint-Anne (Kanada) - Bikerka Kateřina Nashová obsadila třetí místo v závodě cross country
Světového poháru v kanadském Mont-Saint-Anne.

První místo ze závodu Dolomitenmann 2009
(MS štafet), si v amatérské kategorii přivezl tým
Specialized/OpavaNet ve složení (Brýdl-Šotek-L.
Kubričan-M.Horák). V kategorii PROFI patřilo ryze
českému týmu-Fackelmann ve složení (Krupička-Škrabálek-Mrůzek-Novotný) čtvrté místo.

Atletika
Z Mistrovství světa v Berlíně přivezla medailové
umístění Barbora Špotáková (stříbro-oštěp). Na
Mistrovství Evropy do 19let byli mladí atleti třikrát druzí Jakub Živec(5000m); Martin Říčař, Lukáš Šťastný, Pavel Maslák, Václav Zich - (4x100 m);
Kateřina Cachová (sedmiboj).

Veslování
Svoji kariéru na MS v Polsku zakončil Václav Chalupa skvělým druhým místem na dvojce s kormidelníkem spolu s Jakubem Makovičkou a kormidelníkem Oldřichem Hejduškem. Skifaři Ondřej
Synek a Miroslava Knapková vybojovali na mistrovství světa bronzové medaile.
Konalo se i mistrovství Evropy, kde byly naše posádky neméně úspěšné. Obsadily tři stříbrné pozice: skifařka Miroslava Knapková, dvojskif sester
Jitky a Lenky Antošových a čtyřka bez kormidelníka Michal Horváth, Milan Bruncvík, Jakub Makovička, Jan Gruber.

Stolní tenis
Reprezentantky České republiky (Renata Štrbíková, Iveta Vacenovská, Dana Hadačová) vybojovaly bronzové medaile na ME, když byly vyřazeny
v semiﬁnále úřadujícími mistryněmi Evropy z Holandska.

Moderní pětiboj
Čeští reprezentanti přivezli z MS v Londýně dvě
zlaté a dvě stříbrné medaile. Zasloužili se o to
naši reprezentanti David Svoboda (mistr světa
v závodě štafet, vicemistr světa v individuální soutěži a vicemistr světa v soutěži družstev),
Ondřej Polívka (mistr světa v závodě štafet, vicemistr světa v soutěži družstev) Lucie Grolichová
a Natálie Dianová (obě mistryně světa v soutěži
štafet) a Michal Michalík (vicemistr světa v soutěži družstev).
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Tenis
Českým reprezentantům se povedlo postoupit
do ﬁnále Davisova poháru přes tým Chorvatska
ve složení: Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Jan
Hájek, Lukáš Dlouhý s kapitánem Jaroslavem Navrátilem.

Kanoistika
Debl-kajak (Jakub Adam, Petr Jambor) získali
na zářijovém Mistrovství světa v kanoistickém
maratónu ve španělské Crestumě bronzové medaile v kategorii kajaku dvojic. Jan Luňáček získal stříbrnou medaili na singl-kanoi v kategorii
do 23 let.
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Sport seniorů - Již ti bylo sedmdesát,
čas se nezastavil, ale přesto se fyzicky cítíš dobře, jsi zdráv, někdy máš nápady a myšlení mladého kluka a neopouští Tě smysl pro legraci? Potom ti nezbývá , než se sejít s partou Tobě podobných
a zúčastnit se soutěže „Železný senior“. Soutěžit se bude v těchto disciplínách: kliky, shyby a výmyky na hrazdě, skok daleký z místa a skok přes švihadlo. Bodovat se budou pouze čtyři disciplíny
vámi vybrané. Všichni účastníci této ve světě ojedinělé akce, budou odměněni diplomem a na vítěze čeká obraz od světoznámého fotografa Jana Saudka v hodnotě osmdesát tisíc korun českých.
Soutěž se uskuteční 24.10.2009 v 10.00hod. v TJ Sokol Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2.
Přihlášku do této soutěže můžete posílat do 10.10.2009 do kanceláře: ARBA Josef Baloun, Koněvova 239, 130 00 Praha 3, tel: 284827432.

SOUTĚŽ
Sportovní fotograﬁe
Vydávání Zpravodaje TP v elektronické verzi
nám umožňuje zlepšit jeho graﬁckou podobu
a nejsme omezeni velikostí jednotlivých čísel.
Těchto výhod bychom chtěli využít v plné míře
a zprostředkovat vám co nejaktuálnější a nejbarevnější informace z dění v ČSTV a ve sportovním prostředí. Proto budeme rádi, když nám
budete posílat náměty na články a informovat
nás o sportovních akcích, které právě chystáte.
Nedílnou součástí sportovního zpravodaje
jsou i sportovní fotograﬁe, zachycující krásu pohybu a radost ze sportu. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli vyhlásit soutěž o nejhezčí sportovní fotograﬁi uplynulého roku. Téma fotograﬁe
musí být sportovní nebo jakýmkoliv způsobem

se sportem spojené. Nejhezčí fotograﬁe vyhodnocená redakcí bude na titulní stránce lednového čísla. Ostatní fotograﬁe budou použity
na vytvoření sportovní databáze fotek, která se
bude dále využívat redakcí. Zasláním fotek na
adresu opatrny@cstv.cz autor souhlasí s jejich
použitím pro potřebu zpravodaje TP a internetových stránek ČSTV. Požadované rozlišení pro
možné použití fota by mělo být 300DPI. Tímto
bych chtěl poprosit všechny sportovní svazy
a sportovní amatérské fotografy, aby zasílali
sportovní fotograﬁe s popisem události a jménem autora fotograﬁe, a přispěli tak k barevnosti časopisu.
David Opatrný

Evropský curling v Praze (26.9.-3.10.2009)
Poprvé v historii přivítá Česká republika vrcholnou akci v curlingu. Na konci září otevře své dveře specializovaná hala v Praze Roztylech čtyřiadvaceti nejlepším smíšeným týmům starého kontinentu.
A domácí družstvo si ani při letošním mistrovství Evropy mixů nebude klást malé ambice. Jak by také mohlo, vždyť bude obhajovat
druhé místo z loňského šampionátu!
Ačkoliv mixové soutěže mají stejná pravidla jako klasický olympijský curling, jsou speciﬁcké tím, že se na odhozu musí střídat muži
a ženy. V základní sestavě pro každé utkání tedy ﬁgurují dvě ženy
a dva muži. Do hry tak vstupuje i více emocí a proměnlivostí než
v čistě mužském nebo ženském curlingu.
Český tým bude hrát ve složení: Jakub Bareš (skip) , Lenka 
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 Kitzbergerová (viceskip), Jindřich Kitzberger (second), Michaela Nádherová (lead), Jiří Snítil (trenér,
náhradník) a Lenka Kučerová (náhradník). Všichni čeští reprezentanti jsou zkušenými hráči, všichni již
v minulosti startovali na mistrovstvích světa dospělých či juniorů.
První zápasy mistrovství Evropy začnou v odpoledních hodinách v sobotu 26. září, celá akce pak
vyvrcholí v sobotu 3. října, kdy jsou na programu semiﬁnále a ﬁnále. Český tým se ve skupině postupně utká se Skotskem, Maďarskem, Běloruskem, Francií, Holandskem, Finskem a Estonskem.
Nejlepší celek z každé ze tří skupin postoupí přímo do semiﬁnále ME, druhé týmy nastoupí do tzv.
tiebreaku, ze kterého si nejúspěšnější z nich vybojuje poslední místo ve ﬁnálové čtyřce. Po semiﬁnále
následuje zápas o zlato a titul mistra Evropy i utkání o bronzové medaile.
Největšími favority na vítězství jsou obhájci titulu z Německa (skip Rainer Schöpp), kteří představují nejúspěšnější tým historie evropského šampionátu mixů. Dalšími kandidáty na medaile jsou
skotský tým skipovaný Tomem Bresterem, který ME mixů opanoval již v roce 2006, a zkušený švýcarský tým vedený Danielem Lüthim, v jejichž sestavě je několik medailistů z mistrovství světa. Mezi
tradičně silné mixové týmy patří také národní družstva Ruska, Švédska či Dánska.
Více informací naleznete na webové stránce mistrovství http://emcc2009.curling.cz/ nebo
zkontaktujte předsedu organizačního výboru Vlastimila Vojtuše na emcc2009@curling.cz nebo
na tel. 721 561 520.

D OKUMENTY

SMĚRNICE

Pokyn předsedy ČSTV ze dne 16.9.2009 ke statistickému šetření
stavu členské základny v ČSTV za rok 2009
Čl. I.
Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne 16.září 2009 - usnesení č.
09/34/387 (podle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 Směrnice ČSTV č. 2/1999 Sb. ČSTV o statistickém zjišťování a šetření
v ČSTV a v jeho členských TJ/SK a svazech). Slouží k zajištění sběru nezbytných údajů o členské základně
v TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdružených v ČSTV k 31. prosinci 2009*.
Čl. II.
1. Základem pro zpracování statistiky členské základny v ČSTV za rok 2009 jsou jmenné seznamy členů
TJ a SK sdružených v regionálních sdruženích ČSTV v rozsahu údajů dle Směrnice ČSTV č.2/1997
Sbírky ČSTV o evidenci členské základny v ČSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze členy TJ a SK, 
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 které mají vlastní stanovy, identiﬁkační číslo (IČ) a registrační číslo přidělené příslušným regionálním
sdružením. Ve jmenných seznamech se uvádí: rodné číslo, kód odvětví sportu dle příslušného číselníku a činnostní charakteristika (dále viz přílohy).
* Pokyn je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Občanská sdružení jsou povinna zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ/SK. Souhlas
je prakticky udělen okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla občanskému sdružení osobní údaje,
např. formou uvedenou na přihlášce. Doporučuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas
uveden na přihlášce do TJ/SK. Pro úplnost se připomíná informační povinnost TJ/SK podle §11 zákona o
ochraně osobních údajů vůči členům spolku o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotlivcům písemně, stačí když bude sdělena při jednání
členské schůzi v rámci zprávy o činnosti spolku a stvrzena podpisem na prezenční listině. Rovněž lze řešit
uvedením této informace na přihlášce do TJ/SK.
2. Republikové sportovní svazy sdružené v ČSTV mohou přehledy členů ČSTV, zpracované podle jednotlivých sportů pro výpočet příspěvku svazům, doplnit pouze o individuální členy (např. přímé
členství sportovce ve svazu, pokud to stanovy svazu umožňují) a o jmenné seznamy klubů či jednot
(občanských sdružení), nesdružených po územní linii v ČSTV (kluby či jednoty, které jsou podle stanov příslušného svazu členy svazu, a nejsou registrovány u regionálního sdružení ČSTV). Tyto kluby
však nesmí být členy jiných střešních organizací, které jsou rovněž akcionáři SAZKA a.s. (SSSČR, AČR,
ČOS, ČASPV, ATJSK, Orel, ČSS).
3. V případě, že člen TJ/SK odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla, nebude vykazován
ve statistikách v rámci šetření stavu členské základny v ČSTV. Takové členy je možno evidovat v rámci
TJ/SK pro její využití.
Čl. III.
Každá TJ/SK sdružená v regionální organizaci ČSTV provede na základě pokynů příslušného regionálního sdružení zpřesnění evidence svých členů, zahrnující její aktuální stav ve všech oddílech a odborech
k 31.12. 2009 a předá je v elektronické či tiskové podobě regionálnímu sdružení ČSTV nejpozději do
termínu stanoveného příslušným regionálním sdružením. Regionální organizace musí mít k dispozici
aktuální doklad o stavu členské základny svých jednotlivých TJ/SK i v případě, že v dané TJ/SK nedošlo
k pohybu počtu členů od předcházejícího sběru dat.
a) Při použití elektronické databáze se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň TJ/
SK, která je součástí aktualizovaného softwaru IS ČSTV a je k dispozici na všech regionálních (okresních) sdruženích.
b) Pro nové tiskové přehledy členů se používají formuláře „Členské záznamy TJ/SK za rok 2009“ (viz.
příloha č. 5 ).
Čl. IV.
Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČSTV jsou uvedeny v příloze č. 1.
Čl. V.
1. Republikové sportovní svazy sdružené v ČSTV, které se rozhodly využít možnosti doplnění statistiky o další své členy ve smyslu čl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajišťují doplňující evidenci svých členů
prostřednictvím orgánů republikových sportovních svazů. Jimi zpracovaná data jsou předávána VV
ČSTV výhradně v elektronické formě s využitím softwaru, který je pro republikové sportovní svazy k
dispozici, nebo ve formě souboru excelovského typu (*.xls), jehož strukturu na požádání zašle pracoviště informačních technologií ČSTV (langr@cstv.cz). „Záznam členů svazu za rok 2009“, uvedený v
příloze č. 6, slouží pouze pro ruční přenos dat z TJ/SK na sportovní svaz.
2. Sestavy sportovních svazů, doplňující územní statistiku členů ČSTV, musí být vyplněny z hlediska
požadovaných údajů kompletně, jinak nebudou pro doplnění statistiky použity.
Údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví se uvedou totožně dle návodu obsaženém v příloze č. 1 tohoto pokynu.
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Dále se vždy vyplňuje :
U jmenných seznamů členů „ostatních klubů“ :
– název klubu;
– číslo a datum registrace u MV ČR;
– kód odvětví (dle seznamu kódů sportovních odvětví - viz. příloha č.2);
– kód okresu (dle kódu okresu - viz. příloha č.3);
– kód pořadí (přiděluje zpracovatelský svaz dle jím stanoveného pořadí v ČR);
– IČ (dříve IČO) klubu;
– kód střešní organizace (uvádí se kód dle přílohy č. 4 v případě, že klub je součástí jiného
občanského sdružení než ČSTV).
U jmenných seznamů individuálních členů svazu :
– pouze kód sportovního odvětví;

Čl. VI.
Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČSTV podílejí na tvorbě,
sběru a zpracování nebo provozování dat IS ČSTV jsou povinny podávat pravdivé údaje a nakládat s
nimi jen ve prospěch podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak jsou vymezeny Stanovami
ČSTV. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ČSTV nemohly být zneužity ke komerčním účelům v rozporu se zájmy ČSTV a sdružených subjektů či k poškozování osobnostních práv členů ČSTV.
Čl. VII.
a) Regionální sdružení ČSTV převedou do své databáze údaje o členské základně, které obdržela
v elektronické či tiskové formě od TJ a SK a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČSTV
do 12. února 2010, výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu p. Ing. Jindřicha Langra,
pracoviště informačních technologií ČSTV, langr@cstv.cz , (tel. 233 017 409);
b) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské základny
v ČSTV po linii svazů byly předány VV ČSTV, Ing. Langrovi do 12. února 2010, výhradně v elektronické
podobě, zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici, nebo přes soubor typu
EXCEL dle předepsaného vzoru, který lze získat u Ing. Langra;
c) ČSTV provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle
do 26. února 2010 k opravě a upřesnění regionálním sdružením ČSTV, resp. svazům;
d) Regionální sdružení ČSTV a svazy provedou opravy do 12. března 2010;
e) ČSTV vydá oﬁciální statistiku do 19. března 2010, kterou obdrží :
– krajská sdružení ČSTV v krajských sestavách o počtech členů ČSTV v jednotlivých krajích ČR,
včetně doplňků republikových svazů dle čl. II, odst. 2
– všechna regionální sdružení ČSTV
– sportovní svazy sdružené v ČSTV
– delegáti 22. valné hromady ČSTV
Čl. VIII.
1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Odbor
sportu VV ČSTV (opatrny@cstv.cz), z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracoviště informačních technologií ČSTV (langr@cstv.cz).
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 2. Nedílnými součástmi těchto pokynů jsou :
• Příloha č. 1 – Pokyny k vyplňování statistických údajů a sestav o členech ČSTV;
• Příloha č. 2 – Seznam kódů sportovních odvětví;
• Příloha č. 3 – Seznam kódů (číselník) regionálních (okresních ) sdružení;
• Příloha č. 4 –Seznam kódů (číselník) občanských sdružení ve sportu;
• Příloha č. 5 – Vzor formuláře pro základní sběr dat o členech ČSTV v TJ/SK sdružených v rámci
regionálních organizací - „Členské záznamy TJ/SK za rok 2009“;
• Příloha č. 6 – Vzor formuláře pro doplňující seznamy členů sportovních svazů sdružených
v ČSTV „Záznam členů svazu za rok 2009“;
3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČSTV č. 3/2008 ke statistickému šetření stavu členské základny
v ČSTV za rok 2008 ze dne 10. 9. 2008.
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 16.9.2009.
Ing. Vladimír Srb
předseda ČSTV
Poznámka: Pokyn včetně všech příloh najdete na www.cstv.cz

Pokyn předsedy ČSTV ze dne 16.9.2009
k aktualizaci údajů pasportu tělovýchovných zařízení k 31.12.2009
Čl. I.
Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne 16.září 2009 - usnesení
č. 09/34/387 (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 TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních
svazech sdružených v ČSTV, která byla pořízena na základě šetření o stavu majetku, uskutečněného
v roce 2003 a je každoročně pravidelně aktualizována.
Čl. II.
Základním souborem dat pasportu tělovýchovných zařízení jsou údaje v informačním systému ČSTV,
získané aktualizací k 31.12. 2008. Jsou to údaje o objektech a zařízeních, sloužících ke sportovní
a tělovýchovné činnosti ČSTV a subjektů sdružených v ČSTV, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu,
v zákonné výpůjčce 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 dotací z územních rozpočtů nebo ﬁnančních
zdrojů mimo státní a územní rozpočty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíže stanoveném
termínu po předání vybudovaného díla do užívání.
Do číselníku druhů zařízení jsou zařazeny pojmy lezecké stěny, bowling, dráhy a stadiony pro kolečkové bruslení, a hřiště a stadiony pro národní házenou. Pokud se tato sportoviště ve vašem regionu
vyskytují, je nutné prověřit jejich zařazení a správně je zařadit.
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 Čl. III.
Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů v kartě pasportu jsou uvedeny v přílohách. Při
použití elektronického zpracování se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň
TJ/SK, která je součástí softwaru IS ČSTV a je k dispozici na každém počítači, kde je software 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 TJ/SK – úplná instalace).
Pro zpracování v tiskové podobě použijí TJ/SK, 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) TJ/SK - způsob sběru aktualizovaných údajů o tělovýchovných zařízeních a termín jejich předání
určuje svým TJ/SK příslušné regionální sdružení ČSTV. Doporučuje se stanovit stejné termíny i způsob předání (elektronicky prostřednictvím software IS ČSTV nebo v písemné podobě), jako pro
statistické údaje o členské základně, neboť i na celostátní úrovni budou termíny totožné.
b) Regionální sdružení ČSTV převedou do své databáze IS ČSTV – modulu Pasport aktualizované
údaje, které obdržela v elektronické či tiskové formě od TJ a SK a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČSTV do 12. února 2010, výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu p.
Ing. Jindřicha Langra, pracoviště informačních technologií ČSTV, langr@cstv.cz , (tel. 233 017 409).
c) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízení byla předána VV ČSTV, Ing.
Langrovi do 12. února 2010 zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici.
d) ČSTV provede kontrolu získaných dat do 26.února 2010 a uskuteční případné konzultace s regionálními sdruženími ČSTV, resp. svazy.
e) Aktualizovaná data budou od 19. března 2010 k dispozici pro :
– krajská sdružení ČSTV v krajských sestavách
– sportovní svazy sdružené v ČSTV v sestavách podle sportů
Čl. IV.
1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Odbor
vnitřní ekonomiky ČSTV (janous@cstv.cz, tel. 233 017 340), z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracoviště informačních technologií ČSTV (langr@cstv.cz , tel. 233 017 409).
2. Nedílnou součástí tohoto pokynu je :
• Příloha č. 1 – Karta pasportu TVZ
• Příloha č. 2 – Pokyny pro vyplňování karty pasportu TVZ
• Příloha č. 3 – Číselník A. Druhy zařízení a druhy povrchů - Číselník B. Druh soutěže
• Příloha č. 4 – Číselník C. Kódy okresů, vlastnictví majetku, vztahu k majetku a provozní způ
sobilosti objektu
• Příloha č. 5 – Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku, kanalizace, vodní
zdroje, vytápění, povrchová úprava střechy a způsob využití zařízení
3. Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČSTV č. 4/2008 ze dne 10.9.2008 k aktualizaci pasportu tělovýchovných zařízení k 31.12.2008.
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 16.9.2009.
Ing. Vladimír Srb
předseda ČSTV
Poznámka: Pokyn včetně všech příloh najdete na www.cstv.cz
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