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Stanovisko ČSTV k útokům na SAZKA, a.s.
a ﬁnancování sportu v ČR
Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy zaujal dne 22. října 2009
na svém mimořádném jednání zásadní nesouhlasné stanovisko k současnému mediálnímu tlaku vůčispolečnosti SAZKA, a.s. a jejím akcionářům.
Výkonný výbor ČSTV vychází z předpokladu, že Česká republika je právním státem, kde občané a občanská sdružení dodržují platný český právní
řád, a stejnou zásadu uplatňují i ostatní účastníci společenského dění. Tedy
právnické osoby a především sám český stát, reprezentovaný státními orgány
a osobami do těchto orgánů zvolených či jmenovaných. Vycházejíce z těchto
skutečností pak členové Výkonného výboru ČSTV předpokládají, že ti, kteří
zpochybňují činnost soukromé akciové společnosti SAZKA, a.s., opírají svá
prohlášení o hodnověrné důkazy opatřené zákonnou cestou. Pokud někdo
má takové důkazy, nechť je předloží.
Český svaz tělesné výchovy je majoritním vlastníkem společnosti SAZKA, a.s.
a má své zástupce v orgánech společnosti. SAZKA, a.s. vydává každoročně
výroční zprávu společnosti za uplynulý rok. Tato rozsáhlá a veřejně přístupná publikace transparentním způsobem popisuje činnost společnosti a pro
členy ČSTV je dostatečně vypovídající. Více jak 80% hospodářského výsledku
odchází formou odvodu výtěžku devíti akcionářům SAZKA, a.s. a občanskému sdružení Zelený ostrov, které tito akcionáři v souladu s příslušnými zákony
založili. Veškeré prostředky z výtěžku SAZKA, a.s. jsou v ČSTV vedeny v účetnictví, které každoročně prochází nezávislým auditem BDO Prima Audit s.r.o.,
a jsou podle kritérií rozdělovány výhradně sdruženým subjektům ČSTV.
Je nezpochybnitelným faktem, že činnost sportovních svazů, sdružení,
tělovýchovných jednot a sportovních klubů, je v České republice podﬁnancována. Potvrzuje to letos MŠMT zveřejněná analýza ﬁnancování sportu,
která ukazuje, že Česká republika patří v evropském srovnání na třetí místo
od konce a dokládá, že náš sport přináší do státního rozpočtu daleko více
prostředků, než kolik z něj čerpá. Je zcela zřejmé, že nedostatek ﬁnancí ve
sportu je souhrou tří hlavních důvodů :
 SAZKA, a.s. a její vlastníci, tedy i ČSTV byli v roce 2001 požádáni Vládou
ČR o zajištění výstavby haly pro pořádání MS v ledním hokeji. Akcionáři s vědomím, že se připravují o část vlastních prostředků na sport, státu vyhověli
a pomohli. Jedná se o ojedinělý způsob stavby sportovní haly, neboť v Evropě to
je záležitostí samospráv, státu, nebo soukromých investorů. Nyní jsou SAZKA a.s.
a její akcionáři za tento krok kritizováni a znevýhodňováni.
 Snížení výtěžku SAZKA, a.s. od roku 2005 o daň z přidané hodnoty v roční
kapacitě cca 300 mil. Kč. Toto opatření učinil Parlament ČR z poslanecké iniciativy při projednávání zákona č. 235/2004 Sb. Jde o postup, který sportovní
činnosti výrazně ublížil, přičemž na vládní úrovni nebyl nikdy tento krok zdůvodněn, a stav byl napraven jiným opatřením až v roce 2008. Akcionáři tak
byli zkráceni o zdroje ve výši nad 800 mil. Kč.
 Sportovní organizace pečují o sportovní zařízení v hodnotě více jak 60 miliard Kč, vychovávají ke sportu mládež a zabezpečují reprezentaci českého
sportu. V roce 2009 byl snížen příspěvek z MŠMT ČR, odpovědného za sport,
o 15 % oproti roku 2008. Ukazuje se, že zejména správa sportovních zařízení,
kterou v České republice vlivem historických souvislostí většinově zabezpečují občanská sdružení, nikoliv stát či obecní samospráva jako v jiných evropských zemích, není státem dostatečně podporována.
Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy odmítá být účastníkem
politického a mediálního soupeření a apeluje na všechny zúčastněné, aby v
případě kritiky činnosti jakéhokoliv charakteru, byly předloženy nezpochybnitelné důkazy. Zároveň žádá, aby byly zváženy možnosti, jak bude nedobrý
stav ﬁnancování českého sportu napraven.
Vydáno Výkonným výborem ČSTV v Praze, 23.10.2009
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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
Sport není jen první liga a reprezentace
Přepis rozhovoru s předsedou ČSTV Ing.Vladimírem Srbem pro deník Právo dne 22.10.2009:

miliónů, přestože jeho rozpočet ve stejném
období narostl o 16 miliard korun. Proč?

Politici Topolánek a Liška obvinili Sazku, že
prioritně stojí za problémy ﬁnancování českého sportu. Jaká je podle vás skutečnost?

Musíte se zeptat exministra Lišky, osobně
v tom logiku nevidím. Sportovní svazy a sdružení přicházejí v důsledku nového zákona
o DPH zhruba o 300 miliónů ročně. Ministerstvo ﬁnancí jim, čehož si velmi vážíme, poskytuje mimořádnou dotaci ve zhruba stejné výši.
Jenže ministerstvo, do jehož resortu spadáme,
o ještě vyšší částku příspěvky sníží. Pro většinu
ministrů – až na čestné a nečetné výjimky – byl
sport jen jakýsi přívěsek ke školství.

Jistě, Sazka musí splácet závazky z emise dluhopisů, ale příčiny našich problémů jsou jiné
a hlubší. Reálná úroveň státní podpory od devadesátých let klesá, připočtěte dopady krize
na regionální a obecní rozpočty, odliv sponzorů a další. Sazka ale odvádí, jako jediná společnost, do sportu a tělovýchovy devadesát procent zisku.
Kde tedy vidíte příčiny problémů?
Prioritní příčiny jsou jiné. Na některé z nich upozornil výkonný výbor ČSTV již v září minulého
roku tehdejšího premiéra i ministra školství.
A podrobně je popisuje i studie, kterou po olympiádě představilo právě ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Předpokládám tedy, že
ji pánové Topolánek a Liška znají. Státní podpora sportu u nás patří v rámci EU k nejnižším,
pohybujeme se na úplném chvostu žebříčku.
Jak vychází mezinárodní srovnání, které jste
zmínil?
Náš sport v mnohem větší míře než v jiných
zemí závisí na vlastních ﬁnančních zdrojích, ať
už na členských příspěvcích, sponzorech nebo
na výtěžku z loterií. Pokud porovnáte v rámci
EU veřejné výdaje na sport v poměru k hrubému domácímu produktu, zjistíte, že zaujímáme
ostudnou třiadvacátou příčku. Například Slovensko je v tomto srovnání na místě čtvrtém.
A pokud porovnáte veřejné výdaje na sport
v přepočtu na obyvatele, zůstávají za námi
pouze Malta a Bulharsko.
Podle údajů ČSTV letos snížilo ministerstvo
školství dotace pro sport a tělovýchovu o 334
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Proč by měl podle vás stát sport vůbec dotovat?
Sport je třeba vnímat v celé šíři, nejen první ligu
a reprezentaci. Jeho společenský význam a nezastupitelnou roli zdůrazňují i dokumenty EU.
Je známo, že peníze vložené do sportu a tělovýchovy jsou dobrou investicí a je jenom logické, že stát by se měl chovat jako řádný hospodář. Například na ekonomickém fóru v Davosu
zaznělo, že každý dolar do sportu, ušetří čtyři
dolary ve zdravotnictví. U nás vznikla paradoxní situace, protože sport je čistým přispěvatelem státního rozpočtu, do kterého odvádí o 1,1
- 3,7 miliardy korun ročně víc, než z něj získává.
A to nepočítám O2 Arenu, která již veřejným
rozpočtům přinesla dalších pět miliard.
Myslíte, že by se polická scéna měla zabývat
problémy ve ﬁnancování českého sportu a tělovýchovy?
Jsme připraveni na tom s politiky spolupracovat. Hodně může pomoci třeba nový loterijní
zákon, pokud zpřísní pravidla pro odvody prostředků na veřejně prospěšné účely, včetně
kontroly využití, a zabrání jejich zneužívání. Neopodstatněné výpady ničemu neprospějí, jsme
pro diskusi.
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35. schůze Výkonného výboru ČSTV, 14.10.2009
Výkonný výbor ČSTV na svém jednání, které se konalo v Praze
na Strahově projednával, schválil:
– informace o ﬁnancování sdružených subjektů ČSTV. VV ČSTV obdržel zbývající část (10%) státní
dotace na podporu sportu z MF ČR a tato dotace tak byla pro letošní rok vyplacena v plné výši.
K ﬁnancování ze SAZKA, a.s. bylo konstatováno, že ČSTV obdržel v roce 2009 čtyři zálohové splátky, o dalších má jednat nejbližší představenstvo SAZKA, a.s. Byly zmíněny vážné negativní dopady veřejného vystoupení bývalého premiéra p.Topolánka vůči SAZKA, a.s., zejména reakce bank
na jeho prohlášení. Výkonný výbor po diskusi uložil zástupcům ČSTV v představenstvu SAZKA, a.s.
informovat sdružené subjekty ihned po příštím zasedání představenstva SAZKA, a.s. o plánu splátek do konce roku 2009,
– závěry z uskutečněných dvou jednání nově ustavené pracovní skupiny k přípravě novely Stanov
ČSTV, včetně argumentace k jednotlivým návrhům, harmonogramu dalšího postupu a stanoviska
Legislativní rady VV ČSTV k přípravě novely. Po obsáhlé diskusi VV dospěl většinově k závěru, nepokračovat dále v přípravách novely a nepředkládat valné hromadě ČSTV v konci funkčního období
Výkonného výboru návrh na novelizaci Stanov ČSTV,
– žádosti ČSTV o dotace ze státního rozpočtu na programy vyhlášené Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy pro oblast sportu pro rok 2010,
– v souladu se zákonem o účetnictví schválil VV ČSTV návrh na vyhlášení inventarizace majetku
a závazků ČSTV k 31.12.2009,
– soubor akcí Investiční programu ČSTV na rok 2010 pro Program MŠMT 233 510, kde u podprogramu 233 512 bylo předáno MŠMT 69 akcí za 244 milionů Kč, u podprogramu 233 513 celkem 13 akcí
za 124 miliony Kč, včetně souhrnu požadavků na strojní investice pro svazovou reprezentaci,
– informace o činnosti Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o. ve školním roce 2008/2009, kde zazněla mimo
jiné informace o nezájmu o nově zřízené dálkové studium, které bylo zřizováno na základě připomínek a požadavků zejména z regionů, a o zprovoznění vlastní ubytovny VOŠ ČSTV pro mimopražské studenty, která bude o prázdninách využívána jako veřejná ubytovna,
– výsledky kontrol uskutečněných Revizní komisí ČSTV na správnost využití a účtování státních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení. Kontroly byly uskutečněny v Okresním tělovýchovném sdružení Prachatice a některých TJ/SK tohoto sdružení – zde nebyly zjištěny žádné nedostatky, dále v Okresním sdružení ČSTV Karviná a rovněž vybraných TJ/SK, kde však současně
v souvislosti se zjištěnými nedostatky – chybné účtování provozních a jiných nákladů do nákladů
údržby, schválil výši ﬁnančního postihu ve smyslu usnesení Valné hromady ČSTV.
Na závěr jednání schválil VV ČSTV návrh termínů konání schůzí VV ČSTV v prvním pololetí roku 2010
(20.1., 17.2., 10.3., 16.4.- před VH, 19.5., 16.6.).
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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Mimořádná,
36. schůze Výkonného výboru ČSTV, 22.10.2009
Na základě agresivního mediálního útoku namířeného proti společnosti SAZKA, a.s. svolal
19.10.předseda ČSTV Ing.Vladimír Srb mimořádné zasedání Výkonného výboru ČSTV.
– VV ČSTV projednal okolnosti mediální kampaně vedené proti SAZKA, a.s. a jejím akcionářům
a přijal k dané situaci vlastní stanovisko, které bylo poskytnuto i médiím. Stanovisko je zveřejněno na internetových stránkách ČSTV.
– Dále vzal VV ČSTV na vědomí prohlášení představenstva SAZKA, a.s. k útokům na SAZKA, a.s.,
a také dopisy předsedovi Vlády ČR p.Fischerovi, předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p.Vlčkovi a předsedovi Stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu
činnosti BIS p.Tejcovi, kterými je SAZKA, a.s. žádá o důsledné prošetření aktivit BIS a úniku
informací do médií.
– VV ČSTV vzal na vědomí informaci z jednání představenstva SAZKA, a.s.. které rozhodlo
o podmínkách vyplacení další splátky výtěžku akcionářům.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Fakta a mýty v kauze ATAK NA SAZKU
Mýtus č. 1
SAZKA je monopolní (státem posvěcený či dokonce vlastněný) moloch, ovládaný všemocným A. Hušákem.
Mýtus č. 2
SAZKA je obrovským (možná jediným) lobbistou herního průmyslu a parlament (senát, vládu, ministerstva) vodí jako loutky na provázku
a vyvrací vlády z kořenů.
Mýtus č. 3
SAZKA neplní svůj účel, nepodporuje sport,
ale místo posílání peněz na veřejně prospěšné
účely splácí „předraženou“ arenu v Praze.
V souvislosti s výroky expremiéra Mirka
Topolánka vůči společnosti SAZKA vznikla
celá řada reakcí, úvah, tvrzení, hrozeb i prorockých věšteb. Tyto zprvu nenápadné náznaky expremiéra, že SAZKA po něm „jde“,
přes zprávy, že M. Topolánek zadal Bezpečnostní informační službě (BIS) úkol SAZKU
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monitorovat a SAZKA že je „bezpečnostním rizikem“(viz internetový server Aktuálně.cz) až
po expremiérovo prohlášení z pátku 16. října
2009, kde již nevybíravým způsobem obviňuje
společnost SAZKA z megalomanství, selhání,
nekompetentnosti a dalšího desatera hříchů
– už bez jakýchkoli servítků.
Zarážející je už fakt, že expremiér hrubě útočí na soukromý sektor-společnost SAZKA, řádně
fungující a odvádějící daně, a její demokraticky zvolené orgány, tedy mimo jiné na předsedu Českého svazu tělesné výchovy, předsedu
Českého olympijského výboru, prezidenty Autoklubu ČR a Českého střeleckého svazu, starosty tělovýchovných organizací Sokol a Orel
a další představitele zhruba dvouapůlmilionové
sportovní a tělovýchovné obce. Volá po odebrání licence SAZCE, výměně managementu a její
„restrukturalizaci“, prověrkách NKÚ, auditech.
A je zřejmé, že těmito výroky opakovaně a bezprecedentním způsobem poškozuje společnost
SAZKA.
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 Situaci rozebírají politici, novináři, mluvčí politických stran a úřadů včetně tajných služeb,
diskutují stovky surfařů na internetu. Odpovídáme na základní tvrzení, která jsou páteří této
kampaně. S umíněností bumerangu se vracejí do
mediálních ringů již léta a jsou v nastalé situaci
opakována.

ky je dokonce – a překvapivé to může být pouze
pro ty, kdo neznají loterijní zákon - v každodenním styku a toto jí zákon výslovně ukládá, neboť tito pracovníci ze své funkce nejen vydávají
všechna povolení sázkových her, schvalují herní
plány, ale denně také dozorují všechny losovací
akty od Sportky až po hru Šťastných 10. Loterijní
zákon SAZCE nařizuje vyvolávat „bezpečnostní riziko“?! To zní příliš absurdně. A jakýkoli vnější vliv
Mýtus č. 1
SAZKA je monopolní (státem posvěcený či do- na personální politiku ministerstva samo miniskonce vlastněný) moloch, ovládaný všemoc- terstvo ústy svého mluvčího O. Jakoba striktně
odmítlo. Museli bychom ovlivňovat přímo minisným A. Hušákem.
tra ﬁnancí, netušíme, kterého a takovou spekulaAkciová společnost SAZKA však patří sto pro- ci odmítáme.
centy občanským sdružením, působícím v tělovýchově a sportu, jedná se o 9 subjektů s řádně Razantní akce proti SAZCE
Internetový server Aktuálně.cz dokonce tvrvolenými orgány a demokratickými mechanismy
dle platných zákonů ČR. Doktoru Hušákovi ani ni- dí, že,citujme: „Bývalý premiér Mirek Topolánek
komu jinému z fyzických osob nepatří ani jediná a jeho ministr školství Ondřej Liška v tichosti
akcie, je najatým manažerem plnícím vůli akcio- a naprostém utajení připravovali razantní akci
proti managementu společnosti Sazka.Topolánářů.
nek kvůli tomu ještě coby ministerský předseda
SAZKA kontroluje zhruba 6-8% herního prů- dokonce zadal speciální úkol tajné službě, která
myslu (to opravdu neznamená monopol), ne- aktivity ﬁrmy detailně sledovala.“ Není od věci si
vlastní monopol na jedinou typ hry či loterie připomenout, že jakýkoli člen vlády nemůže ze
a v některých oblastech tzv. hazardu patří do- zákona pověřovat BIS úkoly, ale pouze vláda jako
konce mezi páté, desáté, i nulté hráče na trhu celek nebo prezident republiky. Exministr Ond– např. v silné oblasti kurzových sázek nebo vý- řej Liška potvrdil v jednom rozhovoru, že takový
herních hracích přístrojů, o kasinových hrách úkol vláda BIS nezadala a potvrzují to nepřímo i
ani nemluvě. O dalších stovkách subjektů na jiní ministři. Pak ovšem zůstává ve vzduchu otázherním poli se však nehovoří, z třiceti miliard ka: Lže expremiér Topolánek, že takový úkol niročního zisku přitom pobírají přes 28 miliard. kdy BIS nezadal nebo server Aktuálně.cz? V této
souvislosti vyzvala společnost SAZKA server AkExistují vůbec?
tuálně.cz k zastavení šíření těchto zpráv a zároveň se obrátila na předsedu vlády České repubMýtus č. 2
SAZKA je obrovským (možná jediným) lobbis- liky, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu
tou herního průmyslu a parlament (senát, vlá- České republiky a jeho prostřednictvím na stálou
du, ministerstva) vodí jako loutky na provázku komisi pro kontrolu činnosti BIS s žádostí o prošetření této věci.
a vyvrací vlády z kořenů.
Ministerští úředníci versus SAZKA
Tento letitý mýtus podpořil v poslední době
právě Mirek Topolánek, ale i řada dalších politiků. Bezpečnostní informační služba (BIS) podle informací internetového serveru Aktuálně.cz
dokonce vyhodnotila vztahy SAZKY s některými
státními úředníky jako „bezpečnostní riziko“, ale
vzápětí se dozvídáme (opět ze serveru Aktuálně.
cz), že mělo jít o vedoucí úředníky ministerstva
ﬁnancí – odboru státního dozoru nad loteriemi.
Společnost SAZKA potvrzuje, že s těmito úřední-
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Proč padla vláda M. Topolánka?
Nejsilnější tvrzení vypustil do světa exministr Ondřej Liška: „Naše vláda hazardu nepřála,...
její pád s tím mohl souviset“(pro Deníky Bohemia 15.10.2009). Pravdou je, že všechny vlády po
roce 1990, kdy byl přijat loterní zákon č.202/1990
Sb. (dnes již mnohokráte pozměněný), usilovaly
o jeho změny a ta nejradikálnější byla přijata v
r.1998. Byla to však právě společnost SAZKA, která
prakticky nepřetržitě od přijetí v roce 1990 volá po
nápravě, zpřísnění a regulaci tohoto skutečně 
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 velmi nebezpečného oboru podnikání. Je s
podivem, že na všechny varovné signály nám
bylo – určitě po celá devadesátá léta a počátek nového století - odpovídáno s tvrdošíjnou
umíněností, a to právě nejhlasitěji z politických
kruhů, že hazard je přeci naprosto „normální“
sférou podnikání jako např. pečení housek. Každý, kdo o hazardu něco ví, však tuší, že o žádné
normální podnikání nejde a že např. pyramidové hry (což je hazard par excellence) způsobily
v Albánii ne tak dávno ožebračení rozsáhlých
vrstev obyvatel, nepokoje, povstání a svržení
vlády. Což by připečené housky jistě nedokázaly. Teprve nedávno, pod tlakem rozmáhajícího se
gamblerství, geometrického růstu počtu casin,
heren a sportbarů politici zjišťují, že vypustily z
láhve džina, který by mohl být...docela dobrým
politickým trumfem, jsou-li volby nablízku. A kyvadlo názorů se od „bohulibé pekařiny“ vychyluje na zcela opačnou stranu „totálně zdanit, zničit,
rozehnat, odebrat licence“ , viz M. Topolánek na
Rádio Česko:“Kdyby šla odebrat licence, já bych
to udělal“. - Komu? No jistěže té SAZCE, která volala léta po přísné regulaci, která se již roky řídí
vlastním kodexem s exaktními postupy proti patologickému hráčství a zavádí (často jako jediná
v celém odvětví) a dodržuje řadu omezení, která
ji v konkurenčním boji znevýhodňují.
Lobbovat či mlčet?
A jaké jsou reakce politiků na zcela konkrétní
návrhy SAZKY zavést registraci hráčů pro výherní
automaty a tedy absolutní kontrolu gamblingu a
všech z toho vyplývajících negativních jevů? Bývalý ministr vnitra Ivan Langer v návrhu SAZKY spatřuje velké riziko možného zneužití citlivých osobních dat. (např. server Novinky.cz – 7.10.2009). Aniž
by si všiml, že v České republice už léta funguje
tato běžná praxe ve všech casinech (stejně jako
po celém světě), kam se bez občanského průkazu
či pasu vůbec nedostanete a kde si z něj opisují
„citlivé“ údaje jako na běžícím pásu a vedou o vás
dlouhodobé evidence. Stejně tak jako u internetových kurzových sázek, kde jsou všichni licencovaní provozovatelé povinni (a státem nuceni!)
vést osobní data od jmen, rodných čísel až po čísla
bankovních účtů všech hráčů. Pan Langer to jako
bývalý ministr vnitra musí vědět stejně jako to ví
Úřad na ochranu osobních údajů.
Společnost SAZKA skutečně hájí zájmy svých
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vlastníků a především s pomocí majitelů akcií,
čili sportovních sdružení lobbuje, říkejme raději
vysvětluje a zdůvodňuje, poslancům své názory.
Problematika herního průmyslu skutečně není
jednoduchá a líbivá hesla o milionových poplatcích, radikálním zvýšení zdanění či populistických
zákazech en bloc mohou skutečně napáchat jen
nedozírné škody včetně zhroucení celého oboru
a rozvoje černého trhu a internetového přeshraničního sázení.

Mýtus č. 3
SAZKA neplní svůj účel, nepodporuje sport,
ale místo posílání peněz na veřejně prospěšné
účely splácí „předraženou“ arenu v Praze.
Vysočanská arena – když stát ptáčka lapá,
pěkně mu zpívá
I tento mýtus přiživil významně v posledních
dnech M. Topolánek (např. v Rádiu Česko: „Sazka
je podnik, který je špatně nastaven. Výstavbou
haly vyčerpává potenciál, který má být orientován na sport“.).
V době, kdy se rozhodovalo o výstavbě víceúčelové haly v Praze, mluvili však představitelé
státu zcela jinak. A také něco zcela jiného akcionářům SAZKY potvrzovali a slibovali. A to něco
je ke smůle M. Topolánka na papíře. Ministerstvo
ﬁnancí ČR potvrdilo a to dokonce přímo v povolení, vystaveném SAZCE , že výstavba areny je veřejně prospěšným účelem a je ji možno splácet
z výtěžku, tedy přesně v loterním zákoně deﬁnované kategorii. Jinak by výstavbu areny akcionáři
nikdy neodsouhlasili, protože jiný zdroj ﬁnancování ani nepřicházel v úvahu. Jestli chce ovšem
M. Topolánek říci, že ﬁnancování výstavby a provozu jakékoli areny, haly, stadionu, tělocvičny či
kurtu v Česku není veřejně prospěšným účelem,
pak je na místě se zeptat, co splňuje jeho představy o veřejně prospěšné činnosti.
A byla to též vláda a také ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, které akcionáře SAZKY
úpěnlivě vyzývalo k zabránění mezinárodní
ostudy s mistrovstvím světa v hokeji a urychlené
výstavbě haly.
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 SAZKA generuje každým rokem obdobné či
vyšší prostředky na dobročinné účely a skutečně
tak, jak má státem povoleno a schváleno, umořuje z části těchto peněz i dluhopisy, vydané k výstavbě haly. Snaha vzbudit ve veřejnosti zdání, že
jde o něco podvodného, o co je sport okrádán,
je tedy zcela mylná. A je tu ještě jedna opomíjená skutečnost. Až bude arena splacena, zůstane
v majetku sportovních sdružení, kdežto veřejnosti je často vykreslována představa, že se jedná
o jakési nenávratné vyhazování peněz.
Naopak je třeba říci, že to byl stát, kdo zasazoval SAZCE jednu ránu za druhou. Ani o jedné z
těchto ran však M. Topolánek nehovoří. Všechny
potíže mají své příčiny. Drtivá většina výstavby
a provozu aren ve světě je ﬁnancována z více
zdrojů – státu, obcí, soukromých investorů, sponzorů. V tomto směru je pražská arena skutečným
unikátem, byla ﬁnancována jedním plně soukromým subjektem. I v rámci ČR jde o naprostou
raritu, obce i stát štědře přispívají na mnoho hal
a kulturních stánků a bez jejich příspěvků by se
jejich provoz okamžitě zhroutil. Jen vysočanská
arena nedostala nikdy od státu ani korunu. Přesto je provozně již dnes v černých číslech, s bohatým a s evropskými arenami plně srovnatelným
programem.
Vláda dokonce ihned ústy tehdejšího premiéra odmítla jen garantovat úvěr na halu (čili nikoli
dát peníze, ale pouze ručit v případě problémů),
čímž samozřejmě úvěr akcionářům SAZKA bolestivě zdražila. To však nebylo vše. Arena měla být
ﬁnancována ze zisků sítě videoterminálů, o tom
byli představitelé státu informováni, licence měla
být udělena pouze naší společnosti – takový model je v zahraničí zcela běžný (konečně by tedy
došlo na mýtus typu: SAZKA má monopol). Stát
však vzápětí udělil několik desítek(!) licencí konkurenci a dokonce licencí, které nikdy nesplňovaly náročné technické podmínky VLT přístrojů,
čili byly jejich podvodnými – a bezpečnostně nepřijatelnými – variantami. Ale samozřejmě podstatně levnějšími, čili s obrovskou konkurenční
výhodou. A přišla další, rozhodující rána.
„Drobná“ změna DPH
Na Sazku byla uvalena DPH i na dosud osvobozené kategorie. Tato změna zákona znamenala
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pro naše akcionáře čistou ztrátu zisku v řádu kolem 300 milionů ročně. To byla „odměna“ za to,
že akcionáři SAZKY dali České republice a Praze
jednu z nejmodernějších hal v Evropě a po letech
konečně důstojný sportovní a kulturní stánek.
Přitom arena v Praze vygenerovala jen za dobu
své pětileté existence na daních a dalších efektech pro stát jako cash PĚT MILIARD KORUN!!!
Ve světle obřích úlev, daňových prázdnin a poklonkování jakékoli zahraniční ﬁrmě, která u nás
na pár let milostivě zřídí montovnu a pak zmizí
po vyčerpání všech prebend dále na východ, se
to zdá neuvěřitelné. Jeden z mála dosud plně
českých podniků, z něhož však bohužel nevyjíždějí ocelové ingoty ani televizory (což některé politiky může mást), je místo toho tvrdě
trestán za to, že je úspěšný, vytváří zisk, platí
řádně všechny daně a nikam za hranice rozhodně zítra neuteče. Jakýkoli podnikatelský
záměr, byť spočtený do poslední koruny, jsme
už za pár měsíců mohli hodit do koše, protože
vládou nastavené podmínky se lusknutím prstů změnily v rozpětí mnoha set milionů mínus.
A skutečně: díky těmto vskutku morovým ranám činí splácení obligací a dalších povinností
kolem areny akcionářům potíže. V roce 2008 se
k těmto neblahým rozhodnutím přidala světová ﬁnanční a později hospodářská krize, která nedolehla ani tak na hospodaření SAZKY,
ale radikálně zhoršila podmínky na úvěrovém
a směnečném trhu. To také situaci našich akcionářů nepomohlo. A jaká je reakce expremiéra
vlády, té vlády, která mnohokrát deklarovala
pomoc občanům a podnikům v krizi? „Nepřijímám odkazy na hospodářskou krizi a na zvýšené odvody DPH...“ (Prohlášení M. Topolánka
z 16.10.2009). Stát bez varování dodatečně zdanil SAZKU o miliardy korun, hospodářská krize
v ČR už signalizuje 8,6% nezaměstnanosti a pokles DPH ve 2. čtvrtletí 2009 je -5,5%, ale pan
Topolánek to „nepřijímá“!
Místo pomocné ruky přichází expremiér s
prohlášením, kde soukromou společnost SAZKA napadá bezprecedentním způsobem. V
prohlášení ze 16.října 2009 se proměňuje z expremiéra vlády, který bdí nad „bezpečnostním rizikem“ státu obratem na experta na podnikovou
ekonomiku v soukromém sektoru. Jsme svědky
rozsáhlé ekonomické „analýzy“ M. Topolánka 
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s pronikavými závěry: „...jasné selhání a nekompetentnost vedení společnosti SAZKA a jejích orgánů...Jde o dlouhodobé a systémové problémy,
které nevyřeší jen personální změny, ale restrukturalizace SAZKY a změna podmínek ﬁnancování
sportu.“ A následuje nepokrytá hrozba: Pokud se
tak nestane, pak je na místě, aby ministerstvo ﬁnancí odebralo SAZCE licenci.“ A vrcholným tvrzením je výstup M. Topolánka zakončen: “Je neakceptovatelné, aby daňový poplatník doplácel
ze státního rozpočtu na problémy SAZKY.“
Nejenže daňový poplatník nikdy ani jediným
haléřem neﬁnancoval společnost SAZKA nebo
jakýkoli její projekt včetně vysočanské areny, naopak to byla SAZKA a také provoz areny, které již
přinesly a stále přinášejí do státního i místních
rozpočtů obcí miliardy korun.
Jeden z ekonomicky nejúspěšnějších podniků
v zemi, který je trvale na špičce nejlepších podniků v ČR (viz např. žebříčky TOP 100, 100 nej...
apod.) s excelentními dosahovanými kvalitativními ukazateli jako jsou výnosy na zaměstnance či
zisk na zaměstnance, s trvale rostoucími výnosy
a tržbami, které již dávno jen z menší části tvoří hry a loterie, ale takové segmenty jako dobíjení mobilů, platby složenek, ticketing, apod.
je v očích M. Topolánka hodný pouze jediného
– odebrání licence. Jen jako ilustrace hluboké
odbornosti expremiéra Topolánka v této oblasti slouží jeho výzva, aby Nejvyšší kontrolní úřad
okamžitě provedl kontrolu hospodaření v Sazce.
On ani jeho poradci zřejmě netuší, že NKÚ byl
zřízen pro kontroly ve státních a polostátních
ﬁrmách a až úředníci NKÚ museli expremiéra
upozornit, že žádá naprostý nesmysl. Dále M. Topolánek vyzývá generálního ředitele SAZKY, aby
nechal provést v SAZCE nezávislý audit. Když už
se stylizoval do role ekonomického podnikového
experta, měl by vědět, že společnost s vydanými
dluhopisy na lucemburské burze MUSÍ každým
rokem podléhat znovu a znovu nejpřísnějšímu
mezinárodnímu auditu, prováděnému renomovanou auditorskou společností.
Pomiňme, že se M. Topolánek ve svém prohlášení k SAZCE dále pouští na tenký led úvah o průběhu splácení obligací a podivuje se nad zcela
samozřejmou věcí, že nejprve jsou více spláceny
úroky a teprve potom jistina, což ví každý, kdo si
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někdy vzal obyčejnou hypotéku. Pomiňme i fakt,
že M. Topolánek ví, za kolik se ve světě stavějí
víceúčelové haly a srovnává hrušky s jablky, pomiňme dokonce i tu skutečnost, že M. Topolánek
jako jediný na světě už nyní ví, jak dopadne hospodaření SAZKY v roce 2009 („tento pokles bude
nadále pokračovat“!). Zapomeňme i na to, že expremiér hovoří o zahraničních akvizicích SAZKY,
které „ztroskotaly a skončily ztrátami řádově ve
výši několika stovek milionů korun“, ačkoli SAZKA nikdy žádné zahraniční akvizice neuskutečnila, natož se ztrátou jediné koruny.

Důsledky hrozeb
Jediné, co takové veřejné prohlášení může
způsobit, jsou pochopitelně silné obavy investorů a bank, které Sazku úvěrují. V době ﬁnanční
krize, kdy i neznatelný náznak může způsobit run
na banku či pád investičního fondu, se jedná o
skandální krok. Představa, že by například v sousedním Německu kancléřka Merkelová hrozila
ﬁrmě Volkswagen, že by jí měla být odebrána
licence na výrobu aut a vyzývala vlastníky k odvolání vedení, je nemyslitelná. Představa, že by
britský ministerský předseda Brown řekl o loterijní ﬁrmě Camelot, že na ni poslal tajnou službu
MI6, protože ﬁnancovala londýnský kulturní stánek Dóm tisíciletí (mimochodem, podle místních
zdrojů neskutečně předražený a dnes již zbouraný), je absurdní.
Jiný kraj, jiný mrav
Jen v České republice žijeme v zajetí mediálních mýtus akcí politiků, kterým projde zřejmě
opravdu vše, někdy i za potlesku vděčného publika. Otázkou zůstává známé: Cui bono – komu to
prospívá? Odebrání licence SAZCE by způsobilo
samozřejmě nelíčenou radost všem silným hráčům na trhu herního průmyslu, o její osmimiliardové tržby by se podělil rád kdekdo. Skupina Penta
Investments, která mimo jiné vlastní konkurenční
sázkovou kancelář Fortuna, již několikrát oslovila
akcionáře SAZKY s nabídkou vstupu do společnosti a její ovládnutí a zcela nedávno tyto úmysly „pomoci“ v médiích potvrdila. Objevily se též
varovné signály o chystaných nákupech obligací
SAZKY, vydaných k ﬁnancování vysočanské 
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 arény na lucemburské burze. Samozřejmě
přímý útok na SAZKU a její oslabení v očích investorů by mohl způsobit podstatné zlevnění
takových nákupů. O skutečných pohnutkách
expremiéra Topolánka však můžeme pouze
spekulovat. Pravda může být i velmi prozaická,
snaha o poškození (zničení) domnělého politického konkurenta, i když i zde se jedná – s přihlédnutím k velmi politicky pestré a nesourodé
platformě akcionářů a důsledně dodržovanému
apolitickému proﬁlu společnosti – o zjevnou
chiméru. V každém případě taková prohlášení
společnost hrubě poškozují a vlastníci společnosti budou zvažovat další kroky včetně žaloby
na náhradu škody.
Státní ﬁnancování sportu
Za skutečnou pozornost naopak stojí tento
výrok M. Topolánka z 16. října:“...česká politická
scéna se musí zabývat nedostatky ve ﬁnancování sportu...“Ano, právě za M. Topolánka v čele vlády se státní prostředky pro sport a tělovýchovu i
přes celkový nárůst rozpočtových výdajů výrazně snížily. Nikoli pro SAZKU, která samozřejmě
neobdržela od státu nikdy ani korunu, ale pro

sportovní a tělovýchovná sdružení. A právě tento „synergický“ efekt neustálého snižování státní
podpory sportu, obřího nového zdanění DPH
jejich podniku SAZKA, ale i krizového odklánění
ﬁrem od sponzoringu apod. způsobuje nyní akcionářům SAZKY vážné potíže. Paradoxně právě
Mirek Topolánek a exministr školství, mládeže a
tělovýchovy Ondřej Liška iniciovali za své vlády
vznik materiálu Koncepce státní podpory sportu
v České republice, vycházející z analýzy, publikované v dubnu tohoto roku. Z analýzy vyplývá
šokující informace, že sport jako ekonomické odvětví přináší do státního rozpočtu VÍCE prostředků, než ze státního rozpočtu dotací dostává. Tento přebytek je vyčíslen v rozpětí 1,1 až 3,7 mld.Kč.
A státní výdaje na sport dlouhodobě klesají, za
poslední politické vlády dramaticky. Ve státním
ﬁnancování sportu jsme na úplném chvostu v
Evropě. Ve světle těchto tvrdých čísel jsou ataky
na SAZKU a její akcionáře o to absurdnější. Stát
neﬁnancuje sport, natož SAZKU, ale sport (a SAZKA samozřejmě) ﬁnancují stát.
Management společnosti SAZKA a.s.

Dlouhodobá koncepce státní podpory sportu v ČR
Ve 2. polovině září byla na tiskové konferenci MŠMT ministryní Kopicovou, náměstkem Kocourkem
a zástupci ČOV prezentována dlouho očekávaná koncepce státní podpory sportu. Koncepce se zrodila v průběhu měsíce srpna jako společné dílo odborníků střešních sportovních sdružení, včetně ČSTV
a pracovníků MŠMT, s cílem vytvoření jasného legislativního rámce pro komplexní řešení sportu jako
velmi důležitého společenského fenoménu, včetně ﬁnanční podpory. Koncepce navázala na známou
analýzu ﬁnancování sportu z dubna t.r., ke které se stát prostřednictvím MŠMT bezezbytku přihlásil,
a ze které vyplývá dlouhodobé podﬁnancování českého sportu ze strany státu, kdy navíc sport jako
ekonomické odvětví přináší do státního rozpočtu výrazně více prostředků, než z něj ve formě dotací
získává. Nelichotivé postavení ČR na chvostu srovnávacího žebříčku zemí EU ve státní podpoře sportu jistě není nutné připomínat. Koncepce předpokládá vytvoření nového obecného zákona o sportu,
který bude obsahovat zákonné zmocnění příslušnému státnímu orgánu (t.č. ministerstvu) vydat prováděcí předpis s podrobnými ustanoveními.
V první části koncepce analyzuje současný stav sportu v ČR v jeho jednotlivých (vybraných) oblastech, včetně ekonomických podmínek, tj. sportu pro všechny, péče o talentovanou mládež, zajištění
státní sportovní reprezentace, spolupráce a harmonizace s EU, vzdělávání, vědy a výzkumu, sportovní
etiky a Fair play, zdravotního zabezpečení sportu, boje proti dopingu, pořádání akcí mezinárodního
významu. Ve druhé pak ke stejným oblastem přiřazuje cíle státní politiky a v závěrečné části deﬁnuje
priority státní politiky. Podle mého názoru zveřejněná verze nese obvyklé bolesti způsobené nezbytným zeštíhlováním, resp. zestručňováním, v tomto případě umocněném požadavkem na podobnou
proporčnost jednotlivých oblastí. Pro ilustraci, 170 stran upraveného textu výstupů pracovních 
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 skupin bylo zhuštěno do 18 stran koncepce a několika příloh. Je vcelku pochopitelné, že obsah
některých kapitol, se může jevit jako neúplný.
Co koncepce dále přináší? Kromě jiného například:
 jasné pojmosloví; přestal se např. používat pojem tělesná výchova a její modiﬁkace (jde o složku
systému výchovy a vzdělávání), hovoří se v souladu s evropským trendem výhradně o sportu – pro
všechny, na školách, výkonnostním, vrcholovém, profesionálním, apod.;
 předpokládá se zajištění vyššího objemu prostředků plynoucích do sportu ze státního rozpočtu
v takové míře, aby se zastavila restriktivní dotační politika státu v oblasti podpory sportu, včetně
tragického podﬁnancování údržby a provozu sportovních zařízení; k tomu přijetí závazné právní
normy, která upraví a stabilizuje způsoby ﬁnancování sportu;
 naznačují se možnosti ﬁnancování sportu nad rámec státního rozpočtu, a to především v oblastech
– uplatňování autorských práv při produkcích sportovních programů ve veřejných prostorách prostřednictvím kolektivního správce (analogie činnosti OSA, Intergram, atp. v oblasti umění)
– zpoplatnění osobnostních práv sportovců v činnosti sázkových kanceláří (sázky na výsledky tvořených sportovci)
– zřetelnějšího deﬁnování odvodů částí výtěžků provozovatelů loterií na veřejně prospěšné účely,
resp. do organizovaného sportu (ﬁnančních objemů i cest k příjemcům)
– daňového zvýhodnění donátorů organizovaného sportu;
 úsilí o dosažení změny celospolečenského zájmu ve prospěch prioritní podpory celoživotního
sportu pro všechny - občanů všech skupin, včetně handicapovaných, z rozpočtů státu, krajů, měst
a obcí;
 vytvoření právního rámce pro působení dobrovolníků ve sportu, včetně nového nastavení sociálně ekonomických podmínek pro jejich práci a uzákonění motivačních beneﬁtů;
 systematickou podporu dostupnosti a rozvoje sportovní infrastruktury s ﬁnanční participací všech
stupňů státní správy a samospráv, zpracování strategie rozvoje sportovních zařízení s deﬁnováním priorit a účelového vymezení podmínek pro realizaci údržby a provozu;
 podporu systému péče o sportovní talenty (sportovní střediska, sportovní centra mládeže), doplněný o vrcholová sportovní centra pro kategorie 19 – 23 let, s důrazem na zabezpečení mzdových
prostředků pro kvalitní trenéry;
 diferencovanou státní podporu sportovní reprezentace podle dlouhodobé úspěšnosti a dalších
objektivních údajů;
 podporu národních sportovních center pro přípravu ke státní reprezentaci včetně handicapovaných, s dotací provozu, údržby, a jejich rozvoje;
 koordinovanější státní podporu sportovních akcí mezinárodního významu spojených s propagací
ČR podle jednotných a předem stanovených pravidel, včetně posuzování „studie proveditelnosti“;
Výše uvedené programové teze jsou ilustrativní, podrobněji viz vlastní materiál
http.//www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/pripravakoncepcestatnipolitikyvesportu.pdf.
Koncepce bez usnesení vlády však kromě značného potenciálu myšlenek mnoho neznamená. Rozsah a konkrétnost vládního usnesení, s jasně vymezenou a kontrolovatelnou odpovědností příslušných resortů, resp. ministrů je úhelným předpokladem úspěšnosti realizace koncepce. Usnesení
vlády se v současné době dopracovává, nutno podotknout, že t.č. ve výhradní režii MŠMT. Podle
sdělení pracovníků MŠMT se předpokládá, že koncepce by mohla být vládou projednána do konce
t.r. Horečnaté tempo z konce prázdnin tedy polevuje, ale věřme, že se český sport nových přístupů
dočká.
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 Poznámka: poslední verze koncepce po dalším kole připomínek již neuvádí v oblasti diferencované podpory sportovní reprezentace skupiny TOP 1 a TOP 2, některými vnímané jako ostřejší dělení na olympijské a neolympijské sporty, nýbrž potvrzuje stávající praxi diferenciace se zavedením
exaktnějšího „technického koeﬁcientu“ nahrazujícím kritérium „domácí popularity“. Vyřazeny byly
i některé přílohy.
Pavel Kořan
místopředseda ČSTV

E

KONOMIKA

Změna stanovení dne úhrady daně
Došlo ke změně zákona, který sebou přinesl
změny v úhradě daně. O této změně by měly
především vědět všechny osoby zabezpečující platy zaměstnanců a platbu DPH. V souvislosti se změnou zákona o platebním styku se
novelizují zákony:
1. o správě daní a poplatků
2. o pojistném na sociální zabezpečení
3. o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění
Tyto novely nově upravují den, který je považován za den platby daně a pojistného. Za tento den bude považován den, kdy byla odpovídající částka připsána na účet banky příslušného správce daně, Správy sociálního zabezpečení
nebo zdravotní pojišťovně.
V současné době se u plateb z účtů v české měně vedených v České republice za den považuje
den, kdy byl odvod odepsán z bankovního účtu plátce. V důsledku novely dochází ke zkrácení
termínu pro splatnost daně a pojistného. Zatímco v současné době je postačující, aby například příkaz k úhradě DPH z korunového účtu u banky v ČR byl proveden až v poslední den
splatnosti daně, tedy 25.dne v měsíci, po nabytí účinnosti změny zákona bude muset být platba převedena bance ﬁnančního úřadu již 25.dne. Z toho plyne, že příkaz k úhradě daně bude
muset být proveden dříve. Bankovní převod má od 1.listopadu trvat nanejvýš jeden pracovní
den.
Novela upravující platbu daně je účinná od 1.11.2009, v případě plateb pojistného je novela
platná od 1.1.2010.
Ing. Karolina Slanařová
Odbor ekonomických služeb
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P RÁVO
Čerpání neplaceného volna
V naší právní poradně se množí dotazy, jaké
jsou právní základy pro čerpání neplaceného volna. Vypracovali jsme tento článek, který by měl
odpovědět na otázky jak zaměstnancům, kteří
o neplacené volno žádají, tak zaměstnavatelům,
kteří neplacené volno poskytují. Jistě jste se již
ocitli v situaci, kdy zaměstnanec potřebuje volno
k zařízení svých záležitostí, ale nechce si čerpat
řádnou dovolenou, která má sloužit především
k zotavení. Takovou situaci lze řešit poskytnutím
tzv. neplaceného volna.
Jaké jsou předpoklady pro čerpání neplaceného volna ?
Je třeba zdůraznit, že na poskytnutí neplaceného volna není ze strany zaměstnance nárok.
Vždy tedy bude záležet na vzájemné dohodě
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec by tedy měl postupovat tak, že předloží zaměstnavateli žádost o čerpání neplaceného volna, kde zejména uvede dobu, na kterou
čerpání žádá a dále důvod, jenž ho k podání žádosti vede.
V případě, že zaměstnavatel neplacené volno
poskytne, je třeba vyřešit otázku placení pojistného na zákonná pojištění (sociální a zdravotní).
Po dobu čerpání neplaceného volna není povinnost hradit pojištění na sociální zabezpečení.
Zaměstnanec si však musí uvědomit, že pokud
v této době u něj nastane nějaká sociální událost
(zejména např. nemoc), nebude mu náležet příslušná sociální dávka (nemocenské).
Jinak je tomu u pojistného na zdravotní pojištění. To je třeba platit i v období, kdy zaměstnanec čerpá neplacené volno a nemá žádný příjem.
Zdravotní pojištění se v tomto případě odvádí
z minimálního vyměřovacího základu, kterým je
za kalendářní měsíc minimální mzda, jejíž výše
v současné době činí 8000,-Kč (v případě, kdy
neplacené volno trvá kratší dobu, je třeba vycházet z poměrné části minimální mzdy podle po-
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čtu kalendářních dnů trvání tohoto volna a počtu dní v měsíci - v současné době tedy činí výše
pojistného za 1 den neplaceného volna kolem
35,-Kč). Shodně jako v případě, kdy zaměstnanec normálně pracuje, je výše pojistného 13,5%
z vyměřovacího základu s tím, že jednu třetinu
platí zaměstnanec a dvě třetiny zaměstnavatel.
Za odvod celého pojistného je odpovědný zaměstnavatel. V případě poskytnutí neplaceného
volna však zákon připouští, aby platba pojistného byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
upravena smluvně. Zaměstnavatel tedy může
se zaměstnancem uzavřít písemnou smlouvu,
kterou se zaměstnanec zaváže, že zcela nebo
zčásti zaplatí ty dvě třetiny pojistného, které
je jinak povinen hradit zaměstnavatel. I když
je tato smlouva uzavřena, odvádí celé pojistné
zdravotní pojišťovně zaměstnavatel.
Výjimky, kdy se ani zdravotní pojištění při
čerpání neplaceného volna nemusí platit, tvoří ti zaměstnanci, za které je současně plátcem
pojistného stát. Např. se jedná o starobní důchodce, studenty, zaměstnance na mateřské
či rodičovské dovolené (viz §3 odst. 5 písm.a)
- c) zákona č. 592/1992Sb.).

Mgr. Gabriela Petrusová
Odbor legislativněprávní a personální ČSTV

13

S PORT A ZDRAVÍ
Zimní střediska v kostce
S blížící se zimou jsme se rozhodli Vám představit zimní areály s majoritním podílem akcií
ČSTV. V tomto čísle se podíváme na Šumavu na
Lyžařský areál Zadov – Churáňov a Lyžařský areál
Nové Hutě.
Lyžařský areál Zadov - Churáňov
sjezdové lyžování + snowboard
Lyžařský areál disponuje celkem sedmi sjezdovkami v celkové délce 4,5 km. Sjezdovky jsou
většinou lehké až střední obtížnosti, což může
vyhovovat lyžařům začátečníkům nebo středně
pokročilým. Snowbordisty jistě potěší že, dvě nejdelší sjezdovky jsou opatřeny sedačkovými lanovkami o délce 900 m a 1100 m. Celková přepravní
kapacita dopravních zařízení je 4500 os./hod.
Sjezdovky se 2x denně upravují, sjezdovky 1,2,3
a 5 jsou uměle zasněžovány. Viz. obrázek.

8/09

Provoz dopravních zařízení je denně od 8:30
do 16 hodin a večerní lyžování je každý den
od 18 do 21 hodin. Cena denní jízdenky stojí 470
Kč pro dospělého a 330 Kč pro děti v rozmezí
6-14 let.
Běh na lyžích
Jedno velké plus tohoto areálu je, že v sobě
spojuje na české poměry velmi dobré sjezdové 
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 středisko se špičkovým běžkařským centrem.
Zadov-Churáňov je jedno z nejznámějších center
běžeckého lyžování v České republice. Běžecký
stadion a přilehlé závodní tratě 1-10 km, které
hostily Světový pohár v běhu na lyžích již v roce
1983, jsou i dnes místem konání mnoha významných závodů - ročně cca 20 sportovních akcí a
byly též známy jako druhý domov naší běžecké
jedničky Kateřiny Neumannové.
Z areálu jsou přístupné pravidelně a kvalitně udržované turistické trasy o celkové délce
kolem 50 km s návazností na upravované trasy
po celé Šumavě. Mapky k dispozici na stránkách
http://www.lazadov.cz/la/mapy.asp. Výhodou
těchto tras je i jejich nadmořská výška, která se
pohybuje okolo 1000 m.n.m., a proto zde najdete kvalitní stopy během celé zimní sezóny.
Vzdálenost některých známých míst - Horská
Kvilda - 6 km, Kvilda - 10 km, Prameny Vltavy - 16
km, Knížecí Pláně - 18 km, Březník - 20 km, Modrava - 15 km, Nové Hutě - 5 km.
Celkový dojem: Středisko vhodné pro týden-

ní pobyty rodin s dětmi a vyznavače jak běžeckého, tak sjezdového lyžování. Nevýhoda: jen
málo hotelů přímo na sjezdovce, proto pečlivě
vybírejte, zvláště když pojedete s dětmi. Stránky:
http://www.lazadov.cz/la/
Lyžařský areál Nové Hutě
K dispozici je Vám zde náš vlek Tatrapoma
dlouhý 1050m s přepravní kapacitou 900 os./
hod. a malý dětský provazový vlek o délce 100m.
A také 4 další vleky jiných provozovatelů v délkách do 600m. Veškerá ubytovací zařízení na Nových Hutích disponují cca 800 lůžky. Za zmínku
stojí i cena denní jízdenky 320 Kč pro dospělého
a 240 pro děti 6-14 let.
Celkový dojem: Středisko vhodné pro nenáročné nebo začínající lyžaře, rodiny s dětmi nebo lyžařské kurzy. Možnost běžeckého lyžování. Nové
Hutě jsou prezentovány i na vlastních stránkách
http://www.lazadov.cz/novehute, včetně záběrů
z webové kamery.

Středisko

Délka
sjezdovek

Kapacita
(osob/hod)

Nadmořská výška

Zasněžování

Běžky

Zadov - Churáňov

4,5 Km

4500

952-1105 m.n.m.

ano

***

Nové Hutě

1,5 Km

1500

1020-1155 m.n.m.

?

**

Ski areál - Špičák

8,5 Km

5200

865-1200 m.n.m.

ano

*

Ski areál Lipno

7,5 Km

7800

780-900 m.n.m.

ano

***

Tab: Porovnání základních údajů u zimních středisek na Šumavě.
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Mistrovství světa v baseballu

38. MS v baseballu skončilo v neděli 27.9.2009 v Itálii ﬁnálovým zápasem mezi USA a Kubou. Celý
turnaj trval od 9. do 27.9.2009 a odehrál se po celé Evropě.
Nejdříve se 20 týmů utkalo v pěti základních skupinách: v Praze, Záhřebu, Regensburgu, Barceloně
a Stockholmu. Do další fáze turnaje, která se konala v Nizozemsku a Itálii, postupovaly z každé skupiny první 2 týmy a 4 nejlepší ze třetích míst. Těchto 14 reprezentací doplnil výběr Nizozemska a Itálie
na celkový počet 16, které pokračovaly ve dvou skupinách v dalších bojích. Hrálo systémem každý
s každým a první čtyři týmy postupovaly dále do 3. kola (semiﬁnále). To už se odehrálo celé v Itálie
a družstva se v něm střetla křížem ve skupinách.
O konečné umístění a medaile se potom utkal vždy první s prvním, druhý s druhým atd.
V Praze hostil MS baseballový a softballový areál Eagles Praha. Naši soupeři Austrálie, Tchaj-wan
a Mexiko už hráli ﬁnále MS a měli ve svých sestavách hráče z profesionální Major League Baseball.
Všechny zástupce reprezentací, IBAF a organizačního výboru MS uvítal ve své rezidenci primátor
hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém, který také poskytl turnaji Záštitu.
Zápasy:
Nejdříve se ve středu 9.9. utkala naše reprezentace s výběrem Austrálie. Prohráli jsme 4:17. Čtvrtek patřil 
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 zápasu Tchaj-wan – Mexiko, ve kterém zvítězilo Mexiko 8:0. Páteční program začal utkáním Austrálie
– Tchaj-wan. Vítězství 7:5 si odnesl favorit z Austrálie, ale asijský tým ukázal, že se s ním musí počítat.
Poté sehrála Česká republika svůj druhý zápas proti Mexiku. Bohužel se jí ani jednou nepodařilo
skórovat a prohrála tak 0:9.
V sobotu zažila Krč ten správný divácký nával. Všechny přítomné musel uspokojit již první zápas
mezi Austrálií a Mexikem, ve kterém nakonec zvítězilo Mexiko 10:9. Diváci viděli celkem 26 přesných
odpalů, velký nástup Mexika a postupné dotahování Austrálie.
Češi pak nastoupili v posledním zápase o postup do druhého kola proti Tchaj-wanu. Začátek zápasu bohužel našim nevyšel a po prvních dvou směnách prohrávali již 0:10. V další fázi zápasu už jsme
soupeři skórovat nedovolili a nakonec podlehli 1:10.
Čeští reprezentanti ani v jednom utkání nezvítězili, ale jak se ukázalo v pozdějším průběhu mistrovství, soupeři byli opravdu kvalitní a jejich celkové umístění hodně vysoké.
Reprezentovali nás: Baroch Petr, Sládek
Jakub, Blažek Jan -Kotlářka Praha; Bokaj
Boris, Voják Jakub -Arrows Ostrava; Budský Pavel, Hajtmar Jakub, Hrušovský Karel,
Chroust Radim, Minařík Petr, Ondráček
Michal, Polanský Tomáš, Procházka Radek,
Schneider Martin Toufar Jakub, Veselý
Martin -Draci Brno; Jelínek Vojtěch, Kubát Leoš -MZLU Express Brno; Malík Jakub
-Media Monks HOL; Navrátil Aleš , Němec
Radek -Skokani Olomouc; Řeháček Jan,
Hejma Matěj -Twins; Čech Petr -Reds.
Trenéři: Rubeš Jan, McCarthy Greg, Ahearne Patrick
Nesňal Arnošt manager, Mohyla Martin
doctor, Žák Přemysl physiotherapist
Zápasy o 1.–8. místo: Kuba – USA
5:10
Portoriko – Kanada 2:6
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Nizozemsko – Austrálie
Venezuela – Tchaj-wan

1:4
6:3
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 Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

USA
Kuba
Kanada
Portoriko
Austrálie
Nizozemsko
Venezuela
Tchaj-wan
Jižní Korea
Japonsko
Mexiko

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Španělsko
Nikaragua
Itálie
Velká Británie
Nizozemské Antily
Německo
Chorvatsko
Švédsko
Česká republika
Jižní Afrika
Čína

Další informace můžete najít na stránkách České baseballové asociace www.baseball.cz nebo
na stránkách IBAF http://2009baseballworldcup.com/.
Evženie Votinská
Česká baseballová asociace

SOUTĚŽ
I nadále probíhá soutěž s naší redakcí o nejhezčí amatérskou sportovní fotograﬁi roku 2009.
Všem děkuji za zaslané příspěvky a znovu připomínáme pravidla: Téma fotograﬁe musí být sportovní nebo jakýmkoliv způsobem se sportem spojené. Fotograﬁe musí být zaslána do 20. ledna 2010. Požadované rozlišení pro možné použití fota by mělo být 300DPI, tj. fotograﬁe velikosti
cca 800kB až 1MB. Sportovní fotograﬁe s popisem události a jménem autora zasílejte na adresu
opatrny@cstv.cz. 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 autor souhlasí s jejich použitím pro potřebu zpravodaje TP a internetových stránek ČSTV.

I

NFORMATIKA

Výzva pro TJ/SK pro upgrade IS ČSTV na verzi 1.015.
Chceme upozornit všechny Tělovýchovné
jednoty a Sportovní kluby (TJ/SK) na změnu
v programu IS ČSTV. Všechny TJ/SK, které používají tento program pro komunikaci s regionálními sdruženími ČSTV, si musí zabezpečit upgrade
programu IS ČSTV na verzi 1.015. Důvodem jsou
změny především v řádcích účetního výkazu
oproti roku 2008. Při použití loňské verze programu dojde k přenesení nesmyslných údajů
do centrální databáze! Dne 20.10.2009 byl na
všechna regionální sdružení ČSTV rozeslán avizovaný upgrade programového vybavení 
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 IS ČSTV pro TJ/SK. Jedná se o úpravy, které
Vám zajistí a usnadní každoroční sběr dat pro
statistiku členské základny, aktualizaci pasportů tělovýchovných zařízení a dále předání účetních výkazů za rok 2009 na regionální sdružení
(okresy).
Žádáme všechny TJ/SK, aby si upgrade programu IS ČSTV 1.015 vyžádaly na místním regionálním sdružení ČSTV nebo si jej stáhly na
webových stránkách na adrese http://www.
cstv.cz/software.htm, kde najdete jak vlastní upgrade programu na nejnovější verzi 1.015, tak
i kompletní instalaci této verze pro ty TJ/SK, které
s tímto programem začínají, případně v letošním
roce byly založeny.
Zároveň s programy upgradu lze z uvedených
webových stránek stáhnout i návod pro jejich instalování.
Programové vybavení vychází z následujících
legislativních dokumentů, které byly publikovány v předchozím čísle TP:

S DĚLENÍ

OHLASY

 Pokyn předsedy ČSTV č. 1 / 2009 ze dne 16. 9.
2009 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV za rok 2009
 Pokyn předsedy ČSTV č. 2 / 2009 ze dne 16. 9.
2009 k aktualizaci údajů pasportu tělovýchovných zařízení k 31. 12. 2009
Pozn.: Pokud při stahování programových souborů narazíte na problém, jedná se patrně
o zákrok vašeho zabezpečovacího systému, který
tyto soubory nepropustil (patrně blokuje všechny soubory s příponou .exe).
V tomto případě nám buď zavolejte na tel. 233
017 409, 603 515 513 (Ing. Langr) nebo napište
na adresu langr@cstv.cz a domluvíme se na příslušných opatřeních,jak tento problém řešit.
Upozornění: Před instalací upgradu nezapomeňte provést archivaci dat (otřepaná, ale stále aktuální rada)!!!
Ing. Jindřich Langr
IT manažer ČSTV

ZAJÍMAVOSTI

Blahopřejeme
V tomto měsíci naši sportovci nedosáhli tolika úspěchů jako v letních měsících. Přesto je zde několik úspěchů, které možná předčí ty letní a zaslouží naši gratulaci.
Judo
Lukáš Krpálek zvítězil ve ﬁnále mistrovství světa U-20 v Paříži, kde rozdrtil polského borce Domaskiho
a stal se mistrem světa pro rok 2009.
Taekwon-do ITF
Opětovně s velkým medailovým úspěchem se vrátili čeští reprezentanti Taekwon-da ITF z MS v Petrohradu, kde získali tři zlaté, tři stříbrné a pět bronzových medailí. V závěrečném hodnocení států Česká
republika skončila na třetím místě, za první Koreou a druhým Ruskem. V individuálních soutěžích
si zlato odvezl Přemysl Šesták, stříbro:Jan Mraček, bronz :Anna Posingerová, Ilona Hambergerová,
Andrea Konečná a Juraj Hasík. Medailově úspěšní byly i týmy juniorů, juniorek a seniorek, kteří medailovou sbírku dovršily.
Jezdectví
Legendární žokej Josef Váňa v sedle Tiumena vyhrál 119. ročník Velké pardubické České pojišťovny.
Rekordman v počtu vítězství si v 56 letech připsal na své konto už šestý triumf.
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Kalendář sportovních akcí
1.11. – 7.11.
1.11.
4.11. – 8.11.
4.11. – 15.11.
7.11.
7.11.
7.11. – 8.11.
9.11. – 15.11.
10.11. – 15.11.
12.11. – 13.11.
12.11. – 14.11.
14.11.
14.11. – 15.11.
15.11.
17.11. – 23.11.
17.11. – 27.11.
18.11. – 23.11.
19.11. – 20.11.
20.11. – 22.11.
21.11.
21.11.
21.11. – 22.11.
22.11.
23.11. – 29.11.
24.11. – 25.11.
25.11. – 29.11.
26.11. – 30.11.
26.11. – 27.11.
28.11.
28.11. – 29.11.
29.11. – 1.12.
28.11. – 13.12.

MS mužů a žen v silovém trojboji
O2 extraliga 22. kolo
Euro Florball Tour mužů a juniorů
MS v šachu
Gambrinus liga 14. kolo
MMČR v akrobatické gymnastice
Finále Fed cupu tenistek
Tenisový turnaj mužů série Masters
Volejbalový Světový pohár mistryň
O2 extraliga 23. kolo
MS ve skocích na trampolíně
Gambrinus liga 15. kolo
VC Znojma v plavání
O2 extraliga 24. kolo
ME v gymnastickém aerobiku
MS ve vzpírání
Volejbalový Světový pohár mistrů
O2 extraliga 25. kolo
MČR v šipkách
Gambrinus liga 16. kolo
MČR ve střelbě z kuše 3D EAA - hala
VC Brna v plavání
O2 extraliga 26. kolo
Finálový turnaj ATP v tenise
O2 extraliga 27. kolo
MS v taekwon-do
GP v moderní gymnastice
O2 extraliga 28. kolo
MČR společných skladeb v moderní gymnastice
MČR v judu
O2 extraliga 29. kolo
MS házenkářek

Dillí/Indie
Česká republika
Arco/Itálie
Praha
Reggio Calabria/Itálie
Paříž
Tokio/Japonsko
Petrohrad/Rusko
Znojmo
Liberec
Goyang City/Korejská rep.
Ósaka/Japonsko
Olomouc
Praha
Brno
Londýn/Velká Británie
Buenos Aires/Brazílie
Berlín/Německo
České Budějovice
Teplice
Čína
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VÁNOCE 2009

Nakladatelství Olympia, a. s., obchodní oddělení
Vaníčkova 2, blok D, 160 17 Praha 6 – Strahov
tel.: +420 274 822 902, fax: +420 274 821 530
e-mail: olysklad@volny.cz, www.iolympia.cz
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