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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
38. schůze Výkonného výboru ČSTV
V Praze na Strahově se 16.12. konala 38. schůze Výkonného výboru
ČSTV. V rámci programu jednání VV ČSTV projednal a schválil:
 Informace o ﬁnancování sdružených subjektů ČSTV, VV ČSTV byl
















seznámen se současnou situací a řešením zbývajících splátek výtěžku SAZKA, a.s., s probíhajícím jednáním k zajištění klubového
ﬁnancování SAZKA a.s., s tím, že po dobu„bankovních prázdnin“
na přelomu roku budou jednání přerušena.
Bilanci společných zdrojů na rok 2010 a Návrh rozpočtu ČSTV
na rok 2010 jako výchozí materiály pro zpracování podrobných
podkladů pro další jednání VV ČSTV.
Návrh volebního řádu pro 22. VH ČSTV a rozhodl zaslat návrh
volebního řádu k připomínkám regionálním a krajským sdružením ČSTV a republikovým svazům s termínem vrácení připomínek do 19.1. 2010.
Návrhy jednacích řádů pro 22. VH ČSTV.
Zprávu o delimitaci majetku ČSTV a návrh na řešení tzv. opuštěného majetku a uložil zpracovat smluvní dokumenty ke schváleným převodům.
Informace o realizaci akcí Investičního programu ČSTV v roce
2009.
Ve funkci Valné hromady společností s ručením omezeným
Dům služeb ČSTV, s.r.o. a Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. jmenování auditorů společností za rok 2009.
Podkladové materiály pro VH akciových společností Skiareál
Špindlerův Mlýn, a.s., Ski Pec a.s.,- Pec pod Sněžkou, Sportovní
areál Harrachov, a.s., Nakladatelství Olympia, a.s. a pověřil Ing.
Vladimíra Srba, aby zastupoval ČSTV na uvedených valných
hromadách.
Návrh plánu práce VV ČSTV na I. pololetí 2010, včetně potvrzení
termínů konání schůzí VV ČSTV do 22.VH ČSTV.
Návrhy na udělení vyznamenání ČSTV - čestných uznání, čestných odznaků a medailí za práci ve prospěch tělovýchovy, které
byly předloženy jednotlivými republikovými svazy a regionálními - okresními sdruženími ČSTV.
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Úrazové pojištění pro rok 2010
Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV.
Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu
neurčitou, je účinná od 1. ledna 2006 a platí i pro rok 2010. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných
TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV. Text
smlouvy i tento text s aktivními odkazy naleznete na www.cstv.cz
v sekci Dokumenty, informace – různé.
Pojistné události se i nadále hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat
na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu
na adrese: http://www.koop.cz/data/ﬁles/ﬁle_49_GENERAL.pdf
Způsob vyplnění „Oznámení úrazu“ zůstává stejný. Na přední
straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické
osoby“ vyplní TJ/SK, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku
úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí
bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. Každá členská TJ/SK
má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné regionální sdružení ČSTV.
Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR.
K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy 800105105, a také
internetové stránky pojišťovny na adresách: www.koop.cz nebo www.kooperativa.cz. Všeobecné
pojistné podmínky jsou k dispozici na výše uvedené adrese internetových stránek ČSTV.
Při jednání s pojišťovnou v lednu 2010 bude vyhodnocen průběh likvidací, bude analyzován
počet hlášených pojistných událostí a způsob jejich zpětné kontroly. Jakékoliv vaše připomínky
a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na adresu bohacj@cstv.cz .
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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Kontroly revizní komise v roce 2009
Práce Revizní komise ČSTV vycházela
v roce 2009 ze svého programu činnosti. Zásadním úkolem byla kontrola statistických
dat ekonomické povahy. Ve vybraných regionech, tělovýchovných jednotách či sportovních klubech byla prověřována průkaznost
a obsahová správnost nákladů na provoz
a údržbu tělovýchovných zařízení ve sledovaných položkách dle výkazu ČSTV za rok 2008.
Tedy to, zda v roce 2009 výše vypočteného
příspěvku ze státního rozpočtu ČR odpovídala u TJ/SK průkazně účtovaným a v účetních
výkazech kontrolovaným hodnotám.
Od poslední valné hromady ČSTV bylo
v devíti regionálních sdruženích zkontrolováno výkaznictví u dvaceti sedmi tělovýchovných jednot či sportovních klubů. Výsledkem bylo zjištění chybně účtovaných nebo
účetně nedoložených nákladů v celkové výši
12.735.137,- Kč.
Nejvyšší objemy neoprávněně vykázaných
nákladů tradičně představují, v milionových
částkách, akce investičního charakteru. Zde
zástupci TJ/SK nejčastěji argumentují tvrzením, že prostředky na akci získali formou
různých grantů z neinvestičních prostředků a
mylně se tak domnívají, že původ ﬁnancí určuje povahu oprav či investice.
Velmi často se vyskytují potíže s rozlišením,
zda zásah do majetku je opravou, údržbou
či naopak investicí, případně zhodnocením.
Zde odkazuji na článek JUDr. Pávka v Tělovýchovném pracovníku číslo 9/2009, kde je tato
problematika jasně a názorně vyložena.
Z kontrolních protokolů pořizovaných Re-
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vizní komisí ČSTV vyplývá, že někteří účetní
TJ/SK při sestavování výkazu ČSTV chybují ve
vyplňování řádků uvozených „z toho“ (řádky
19 až 24, resp. 26 až 29) ve snaze dosáhnout v
jejich součtu hodnot uvedených v řádcích 18,
resp. 25. Dlužno poznamenat, že výčet druhů
nákladů „z toho“ není vyčerpávající, neboť
v materiálních nákupech např. není řádek pro
nákupy věcí sportovní povahy nebo ve službách řádek pro opravy dopravních prostředků, cestovného a mnoha dalších.
U mnoha kontrolovaných subjektů nedokáží účetní TJ/SK vždy správně rozlišit charakter
nemovitého a movitého majetku. V takových
případech jsou pak v údržbě vykazovány i náklady na opravy movitého majetku, sportovní činnost, kancelářské potřeby, občerstvení
apod. V posledních dvou letech se množí nešvar, kdy zástupci TJ/SK nejsou schopni část
vykázaných nákladů doložit vůbec.
Výsledky jednotlivých kontrol byly průběžně předkládány na vědomí Výkonnému
výboru ČSTV, který ze zjištěných závad vyvodil příslušná opatření, tj. krácení dotací v příštím roce o kontrolou zjištěný podíl.
Podrobnější zpráva o činnosti revizní komise bude podána jejím předsedou na příští
valné hromadě ČSTV. Do té doby bude ještě
provedena kontrola hospodaření ČSTV za rok
2009 a rovněž budou pokračovat kontroly
sdružených subjektů v regionech a sportovních svazech.
Jiří Rytina
člen revizní komise
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Všesportovní kolegium ČR v roce 2009
Vážení sportovní přátelé, přinášíme Vám retrospektivu uplynulého roku 2009 z pohledu Všesportovního kolegia ČR. Všesportovní kolegium
ČR je dobrovolné seskupení jedenácti největších
a zastřešujících sportovních svazů a spolků. Nemá
právní subjektivitu a sdružuje Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK
ČR), Asociaci školních sportovních klubů ČR(AŠSK
ČR), Autoklub ČR (AČR), Českou asociaci Sport pro
všechny (ČASPV), Českou obec sokolskou (Sokol),
Český olympijský výbor (ČOV), Český střelecký
svaz (ČSS), Český svaz tělesné výchovy (ČSTV),
Klub českých turistů (KČT), Orla (Orel), Sdružení
sportovních svazů České republiky.

Rok 2009 lze hodnotit v přístupu státu a MŠMT
ke sportovnímu prostředí jako nepříliš příznivý.
Rozpočet na r. 2009 pro podporu sportu od MŠMT
klesl z 2 234 450 tis. Kč v r. 2008 na 1 900 502 tis.
Kč, t.j o cca 334 tis. Kč a to přesto, že celkový rozpočet MŠMT narostl oproti r. 2008 z 118 278 935
tis. Kč na 134 300 255 tis. Kč. Nepodařilo se jako
v minulých letech navýšit prostřednictvím poslanců prostředky pro sport, především na provoz a
údržbu sportovních zařízení, které jsou ze strany
MŠMT dlouhodobě podhodnoceny ve prospěch
investic. Tento přístup navyšování investic a snižování prostředků na provoz a údržbu vede k chátrání sportovních zařízení a v některých případech
i k jejich uzavírání.
Leden 2009
Bylo poukázáno na váznoucí spolupráci s MŠMT,
kdy kolegium až do nástupu ministra Lišky dostávalo k připomínkám veškeré zákony, které MŠMT
obdrželo v rámci meziresortního připomínkového
řízení a mohlo k nim uplatnit své připomínky. Ne-
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zbývá, než ovlivňovat zákony nepříznivé pro sport
až ve Sněmovně PČR, prostřednictvím poslanců,
což je daleko obtížnější, než uplatnit připomínky v
řádném meziresortním připomínkovém řízení.
V r. 2008 kolegium formulovalo novelu zákona o podpoře sportu. Byla to reakce na postup
Ministerstva vnitra, které bez vědomí sportovního prostředí vložilo do zákona o podpoře sportu
ustanovení o neúčasti bezpečnostních složek na
sportovních utkáních, především fotbalových.
Novela byla formulována jako poslanecký návrh
a řešila daleko schůdnějším způsobem případnou
přítomnost bezpečnostních složek na sportovních
akcích, které bylo předem možné vyhodnotit jako
rizikové. Ministerstvo vnitra k návrhu zaujalo výrazně negativní stanovisko. Kolegium ale na svém
návrhu trvalo a usneslo se na jeho předložení a
podporu ve Sněmovně PČR.
Únor 2009
Kolegium se znovu vrátilo k váznoucí spolupráci s MŠMT v oblasti přístupu k návrhům zákonů a
požádalo náměstka J.Kocourka o nápravu. Ve Sněmovně PČR byla ustanovena komise pro řešení restituce církevního majetku. Tato oblast se bezprostředně dotýká i sportovního prostředí, protože
některá sportoviště jsou na pozemcích církve, na
katastru je na nich tzv. plomba, nelze tedy s nimi
nijak nakládat a nelze na ně dostávat dotace. Kolegium situaci dále sleduje.
Bylo jednáno o návrhu nového Občanského
zákoníku, který nahrazuje zákon o sdružování občanů zákonem o spolcích. Vzhledem k tomu, že
zákon je již po připomínkovém řízení, kde MŠMT
neuplatnilo připomínky kolegia, lze spoléhat jen
na jeho odložení nebo neschválení ve vládě nebo
Sněmovně. Kolegium nadále odmítá a nesouhlasí
s částí Občanského zákoníku, která se týká spolků,
neboť sportovnímu prostředí nevyhovuje.
Březen 2009
Byl znovu projednáván poslanecký návrh zákona o podpoře sportu. L.Šustr informoval, že návrh
kolegia projednal s ministrem Langrem i s poslancem Paroubkem, který již předložil poslanecký návrh na vypuštění §§ 7a až 7f ze Zákona o podpoře
sportu (znovu navrácení bezpečnostních složek na
sportovní utkání). Kolegium rozhodlo, že jeho 
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 vlastní návrh bude při projednávání návrhu
poslance Paroubka ve Sněmovně PČR podán jako
komplexní pozměňovací návrh, čímž by se celá
procedura urychlila, případně bude podán návrh
kolegia jako poslanecký návrh. Dále byly diskutovány další zákony projednávané vládou a Sněmovnou PČR a projednával se výtah ze zákonů o
úrazovém pojištění a sociálním zabezpečení projednávaných vládou.
Sekretář kolegia informoval o jednání Rady vlády pro NNO, na které byl mimo jiné 11.3. projednáván věcný záměr zákona o veřejně prospěšných
organizacích. Upozornil na dvě pro sport nepřijatelné skutečnosti: veřejně prospěšnou činnost
by mohly provádět i podnikatelské subjekty (a.s,
s.r.o.) a subjektům, provádějícím veřejně prospěšnou činnost se ukládá povinnost registrovat se v
evidenčním rejstříku s tím, že tuto činnost musí
provádět 10 let po registraci. V případě ukončení
této činnosti dříve, budou následovat sankce v
podobě vrácení prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů na tuto činnost. Věcný záměr byl
bohužel Radou přijat a kolegium schválilo postup,
jak stav napravit.
MUDr. Jirásek, informoval o zpracování analýzy
ﬁnancování sportu uloženou premiérem Topolánkem nám. Kocourkovi. Na analýze pracuje Ing.Kejval, mpř.ČOV, s využitím podkladů a expertů ČSTV.
Původně měla být zaměřena pouze na sportovní
reprezentaci a následně byla rozšířena na celé
sportovní prostředí. V obsáhlé diskusi byl MUDr.
Jirásek požádán, aby analýza byla konsultována se
všemi členy kolegia. MUDr. Jirásek přislíbil, že na
příští zasedání kolegia se dostaví Ing. Kejval a seznámí členy kolegia s analýzou.
Kolegium znovu diskutovalo „přístup“ ministra
Lišky ke sportovnímu prostředí. Přes opakované
žádosti členů kolegia na setkání nebo svolání Rady
pro sport nikdy ministr Liška neodpověděl a odkázal členy kolegia na jednání s nám.Kocourkem. Kolegium vyslovilo znepokojení nad přístupem ministra ke sportovnímu prostředí a požádalo nám.
Kocourka, aby o tomto informoval ministra Lišku.

Dále nám. Kocourek informoval o spolupráci
legislativy MŠMT se skupinou 5 (sport) a o jednání
s Radou vlády pro NNO o věcném záměru zákona
o organizacích se statutem veřejné prospěšnosti.
Náměstek Kocourek uvedl, že se pokoušel, aby kolegium bylo obligatorním připomínkovým místem
pro MŠMT, ale bezvýsledně.
V dalším jednání kolegia L.Šustr informoval, že
komise pro církevní majetek odmítla navržený způsob vyrovnání s církvemi a ukončila svou činnost.
Sekretář informoval o jednání Rady vlády pro
NNO - Hlavní cíle dotační politiky státu v r. 2010.
Dále sekretář předal materiál Rady – informace
o dotační politice resortů. Upozornil, že patrně u
technických sportů dochází k dotacím od různých
resortů.

Duben 2009
Jednání kolegia se účastnil Ing.Kejval, který
předal přítomným písemnou formu analýzy ﬁnancování sportu. Dále provedl její prezentaci audiovizuální technikou. V diskusi byla analýza přijata
kladně, je použitelná pro další jednání o navýšení
prostředků pro sport.

Červen 2009
Jednání se účastnila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. M.Kopicová a náměstek
J.Kocourek. Paní ministryně poukázala na současnou složitou situaci jak politickou, tak i ekonomickou. Sport považuje za významnou součást své
práce a vnímá jeho důležitost v občanské společ-
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Květen 2009
Ředitel odboru sportu PaedDr. M.Vosyka informoval kolegium o záměru a důvodech převodu
Sportovního centra MŠMT na Ministerstvo vnitra,
dále o jednání ředitelů odborů sportu zemí EU,
kterého se účastnilo 26 ředitelů odborů sportu a
další zástupci EU, a o přípravě rozpočtu na r. 2010
s tím, že jiné skupiny MŠMT mají možnost užívat
fondy EU, což skupina 5 nemá. Vyjádřil přesvědčení, že k tomu ministryně Kopicová přihlédne.
MUDr. Jirásek avizoval sjednanou schůzku ČOV
s ministryní Kopicovou. Chce s ní jednat o rozpočtu na r. 2010 pro sport a o koncepci rozvoje sportu
navazující na Analýzu ﬁnancování sportu. Zpracováním byl pověřen nám. Kocourek a za ČOV Ing.
Kejval. Kolegium žádá ČOV, aby u nám. Kocourka
zajistil oslovení všech spolků k nominaci jejich
zástupců do pracovní skupiny ke zpracování koncepce rozvoje sportu.
Dále bylo v jednání kolegia řešeno tzv. vícenásobné členství členů i celých TJ/SK ve spolcích. V
diskusi odeznělo, že je nutné odděleně posuzovat
a řešit vícenásobné členství členů, odděleně totéž
u TJ/SK a sportovních svazů. Zazněla informace o
zvolení Mgr. Jana Boháče, generálního sekretáře
ČSTV, viceprezidentem ENGSO.
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nosti. Je si vědoma obtížné ﬁnanční situace
sportu. Seznámila přítomné se způsobem ﬁnancování škol, které jsou vlastně mandatorními výdaji a nenechávají ji mnoho prostoru v rámci rozpočtu MŠMT pro jiné oblasti. Sdělila, že na vládě
při projednávání návrhu rozpočtu na r. 2010 pro
návrh nehlasovala, protože nesouhlasila s plošným krácením rozpočtu MŠMT na r. 2010 o 5%.
Jedná s ministrem ﬁnancí Ing.Janotou o možnosti
ponechat rozpočet MŠMT na úrovni r. 2009.
L.Šustr upozornil na tíživou situaci 134 tis. dobrovolných pracovníků ve sportu, kteří jsou páteří
při sportovní výchově dětí a mládeže a mnohdy
utrácejí své peníze za dovoz dětí na utkání, telefony apod. Přitom na boj proti drogám jde více než
2 mld.Kč a výsledek je nepatrný. Nejlepší prevence
drog a kriminality mládeže je právě sport. Sport
byl na MŠMT podceňovaná záležitost u všech
předchozích ministrů. Paní ministryně poděkovala za podnětné návrhy a názory a vyjádřila naději
na další dobrou spolupráci kolegia s MŠMT, o což
sama bude usilovat.
Září 2009
Kolegium jednalo o koncepci státní politiky
podpory sportu v ČR. Náměstek ministryně p.Kocourek informoval, že než bude Koncepce postoupena vládě, musí projít poradou vedení MŠMT.
Dále sdělil, že ke Koncepci mohou členové kolegia ještě podat připomínky. Požádal, aby k textu
Koncepce byly připomínky minimální a zásadní a
k přílohám bez omezení.
Kolegium jednalo o poslaneckém návrhu novely zákona o podpoře sportu – zřízení věcného
břemena na pozemcích, na kterých je umístěno
sportoviště. Jeho nutnost odůvodnil Ing.Srb s tím,
že je řada sportovišť na cizím pozemku a poukázal na analogii již schváleného zákona o civilním
letectví, kde bylo zavedeno věcné břemeno na
pozemky letišť Aeroklubu. Kolegium vyslovilo
souhlas s předloženým návrhem zákona a ukládá
sekretáři v této věci dále s poslanci jednat s cílem
získat potřebný počet poslanců nutných k předložení zákona vládě.
Sekretář v průběhu července a srpna zaslal
členům kolegia nařízení vlády o anabolikách, návrh novely živnostenského zákona, návrh zákona
o zbraních, návrh vyhlášky o vodních tocích. U
všech zaslaných materiálů byla uvedena adresa k
případným připomínkám.
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Dále upozornil, že vzhledem k tomu, že se Sněmovna nerozpustila, bude pokračovat projednání
všech dosud neprojednaných zákonů. Pro sportovní prostředí to znamená, že bude pokračovat
jednání o novelách zákona o podpoře sportu (Paroubkův a Šustrův návrh), senátní návrh loterijního zákona (Novotný) a i novela zákona o DPH,
která by měla stravovací zařízení přesunout do
snížené 9% sazby DPH.
Zazněla také informace o jednání pracovní skupiny Rady vlády pro nestátní neziskové organizace k vypořádání připomínek k věcnému záměru
zákona o statusu veřejné prospěšnosti.
Říjen 2009
Informace MŠMT ke Koncepci státní politiky
podpory sportu v ČR po zaslání připomínek. Pracovní skupina MŠMT pracuje na formulaci Usnesení ke Koncepci. V Usnesení budou převzaty úkoly z již stávajících Usnesení. Náměstek projedná
s ministryní zásadní úkoly. V Usnesení nebude
uvedena částka státní podpory pro sport v r. 2010,
a to vzhledem k hospodářské krizi. Po jednání s
MF bude ale žádáno navýšení pro r. 2011. K tomu
Ing. Srb uvedl, že dle stanoviska MF nelze v r. 2011
a 2012 předpokládat navýšení státního rozpočtu
a tedy i pro sport s tím nelze počítat. Dále bylo
uvedeno, že v Koncepci nejsou úkoly pro Ministerstvo zdravotnictví- doping, preventivní prohlídky
a dále chybí úkoly krajům v podpoře sportu. Dr.Vosyka sdělil, že Koncepce by měla být předána do
konce roku do vlády. Před tím bude jak Koncepce,
tak i Usnesení konzultováno se spolky a navrhuje
dvoustranné konzultace.
Kolegium projednalo návrh rozpočtu MŠMT na
r. 2010 pro sport. Kolegium vyslovilo nespokojenost s nízkým objemem prostředků na provoz a
údržbu oproti investicím. Opakuje se tak r. 2009,
kdy toto bylo také kolegiem kritizováno. V této
věci bylo jednáno jak s náměstkem Kocourkem,
tak i s ministryní Kopicovou. Náměstek sdělil, že
řada údržeb má charakter investice a bude také
z této položky hrazena. Dr.Vosyka uvedl, že podpora sportu i přes krácení rozpočtu MŠMT o cca
12 mld. Kč zůstává na úrovni r. 2009. Popsal obtíže
při sestavování rozpočtu pro sport.
Kolegium jednalo o vyhodnocení dotazníků k
vícenásobnému členství. Ing.Srb informoval na
základě dotazníků o stávajícím stavu. Uvedl, že
není žádný aktuální problém, vyjasnění dvojího 

7

 členství je nutné jen při vykazování počtu členů
pro MŠMT při dotacích.
Kolegium dále jednalo o návrhu zákona o dobrovolnictví. Sekretář rozdal přítomným stanovisko ČSTV. V diskusi bylo poukazováno na absenci
dobrovolnictví ve sportu v návrhu, na ustanovení,
že dobrovolnickou činnost nemůže provádět člen
organizace vůči této organizaci. Název návrhu „
o dobrovolnictví a dobrovolnické službě“ je tedy
zavádějící, protože návrh je jen o dobrovolnické
službě. Kolegium formu návrhu odmítlo a požádalo MŠMT, aby vývoj návrhu po připomínkách
sledovalo a podalo kolegiu informace.
JUDr.Ing.Ertl upozornil na vznikající problém
u sportovišť a pozemků vydaných do vlastnictví
sportovních organizací při vypořádání trvalého
užívání. Řešením problému by bylo zkrácení blokační lhůty z 10 let na 3 roky tak, jak je tomu u
obcí. Kolegium vzalo informaci na vědomí. Členové kolegia prověří stav z tohoto pohledu ve svých
spolcích a v řešení problému se bude pokračovat
na příštím zasedání.
Listopad 2009
Náměstek p.Kocourek informoval o jednání
„školského“ výboru k rozpočtu MŠMT na r. 2010,
kde bylo navrženo posílení prostředků na provoz
a údržbu o 100 mil.Kč a posílení prostředků na
Sport pro všechny o 10 mil.Kč. Dále informoval o
poslaneckém návrhu z dílny KDU-ČSL loterijního
zákona, kde připomínky kolegia ve stručnější podobě byly podány jako připomínky MŠMT. K tomu
doplnil, že předsedkyně Legislativní rady vlády
ministryně Kolářová připomínky MŠMT nevzala v
úvahu. Dále k tomu bude jednání ministryně Kopicové, poslance Svobody a ministra Janoty především k zákazu reklamy a odvodu výtěžku ze sportovních sázek na Státní fond kultury. Dále bude
jednáno s ministrem Janotou o věcném záměru
zákona o loteriích s tím, že v Usnesení ke Koncepci
státní politiky podpory sportu v ČR bude žádáno
o podporu sportu ve výši 10% výtěžku všech loterijních společností. Koncepce bude předložena
vládě, vč. Usnesení do konce r. 2009. Konečná forma Usnesení bude poskytnuta všem členům kolegia. Kolegium vítá iniciativu MŠMT především v
otázce podpory sportu ve výši 10% výtěžku všech
loterijních společností.
Sekretář informoval, že připomínky k poslanec-
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kému návrhu novely loterijního zákona kolegia
byly vedle zaslání na MŠMT zaslány i přímo na vládu v plném znění. Dále informoval, že připomínky kolegia k věcnému záměru zákona o loteriích
budou postoupeny MŠMT a opět zaslány přímo
na Ministerstvo ﬁnancí s průvodním dopisem kolegia.
Prosinec 2009
Informace sekretáře o jednání Sněmovny PČR
o státním rozpočtu na r. 2010. Na lednovém zasedání kolegia bude projednána varianta žádosti na
ministryni Kopicovou k navržení tzv. rozpočtového opatření přesunu 100 mil. Kč z investic na provoz a údržbu v rámci kapitoly MŠMT.
Informace sekretáře o jednání Rady vlády pro
NNO – Zásady vlády pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace ústředními orgány státní správy. Kolegium
vyjadřuje nespokojenost, že MŠMT Zásady nedalo k připomínkám kolegiu, jehož členů se Zásady
bezprostředně dotýkají.
Informace sekretáře o novelách zákona o loteriích. V současné době jsou ve „hře“: senátní
návrh – Novotný, dosud se nedostal na 1. čtení
ve Sněmovně, návrh KDU-ČSL (Svoboda), který
na poslední schůzi Sněmovny byl na 1. čtení, ale
nedostalo se na něj, návrh ČSSD (Sobotka) a návrh magistrátu Prahy jsou na jednání ve vládě.
Všechny návrhy byly připomínkovány kolegiem
jak prostřednictvím MŠMT (s výjimkou návrhu
magistrátu), tak přímo na vládu. Všechny návrhy
jsou zaměřeny proti a.s.Sazka – povolování videoterminálů obcemi, poplatek za videoterminál 30
tis. Kč za rok, odvod výtěžku na Státní fond kultury, zákaz reklamy na hry apod. Další krok proti
loteriím podnikla poslankyně Šojdrová, která do
vládního návrhu zákona o audiovizuálních a rozhlasových službách na vyžádání doplnila zákaz,
že pořady nesmějí obsahovat umístění produktu
(cigarety, léčivé přípravky), loterie a jiné podobné
hry. Zatím se to netýká televizního a rozhlasového vysílání, ale protože zákon je již před 3. čtení,
tedy se bude o návrhu poslankyně jen hlasovat
a patrně bude schválen, může se jednat o cestu
k zákazu reklamy i v televizi a rozhlase.
Zpracoval a za správnost: Petr Pošík,
sekretář Všesportovního kolegia ČR
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P RÁVO
Zaměstnávání starobních důchodců po 1. 1. 2010
Novela zákona č. 155/1995Sb., o důchodovém
pojištění přinesla s účinností od 1.1.2010 změny
při sjednávání pracovních poměrů s pracujícími
důchodci. Poživatelé starobních důchodů již nebudou při výkonu výdělečné činnosti v pracovně
právním vztahu časově omezeni (do 31.12.2009
platilo, že pracovní poměr mohl starobní důchodce uzavřít na dobu určitou nejvýše 1 rok)
a pracovní poměry tak bude třeba sjednávat za
obecných podmínek, tj. shodně jako u všech
ostatních zaměstnanců.
To znamená, že se starobním důchodcem
bude možné uzavřít buď pracovní poměr na dobu neurčitou nebo pracovní poměr na dobu určitou,
ovšem s omezeními, která jsou uvedena v ustanovení §39 zákoníku práce.
Pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít na dobu nejvýše 2 let od vzniku tohoto poměru. To
platí i pro opakované uzavírání pracovního poměru, kdy nesmí celková doba těchto pracovních poměrů přesáhnout dobu 2 let od vzniku prvního z nich. Tedy např. pracovní poměr na dobu určitou
1 roku lze uzavřít pouze 2x za sebou (to platí nejen pro případ, kdy je vždy uzavírána nová pracovní
smlouva, ale i pro případ, kdy je původní pracovní smlouva jen dodatkem „prodlužována“). Po vyčerpání 2 let trvání pracovního poměru je třeba, aby uplynula doba alespoň 6 měsíců než bude moci
být mezi týmiž účastníky uzavřen další pracovní poměr na dobu určitou, a to opět nejvýše na dobu
2 let.
Ze shora uvedeného dvouletého omezení existují určité výjimky. Jedná se zejména o následující
případy:
a) zaměstnavatel potřebuje náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance - zde lze uvést typicky
zástup za zaměstnance, který čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou
b) zaměstnanec má vykonávat práci, která má zvláštní povahu - pod tuto výjimku by bylo možné
podřadit např. výkon práce funkcionáře občanského sdružení, pokud tuto vykonává dle stanov
(či jiného vnitřního předpisu) v pracovním poměru; důležité je, aby tato zvláštní povaha práce
byla nějakým způsobem vymezena ve vnitřním předpise zaměstnavatele; pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, pak musí tato zvláštní povaha práce být uvedena v dohodě mezi
zaměstnavatelem a odborovou organizací (nemusí se nutně jednat o kolektivní smlouvu).
V těchto případech mohou doby, na které se pracovní poměr uzavírá, přesahovat 2 roky - tj. lze
uzavřít pracovní poměr na celou dobu, po kterou je čerpána rodičovská dovolená; na dobu funkčního období apod.
Jak postupovat v přechodném období?
Vzhledem k tomu, že dochází k poměrně zásadní změně, mohou vyvstat v praxi určité otázky, jak
dále postupovat. Půjde hlavně o ty případy, kdy pracovní poměr se starobním důchodcem byl uzavřen v roce 2009 např. na dobu 1 roku, která však uplyne až v roce 2010 (pracovní poměr od června
2009 do května 2010).
�
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 V této záležitosti se již nyní vyskytují různé názory a výklady. MPSV se podle zatím dostupných
informací kloní k níže uvedenému řešení a výkladu, jakým způsobem doby trvání pracovních poměrů
započítávat.
Příklad :
Pracovní poměr uzavřený se starobním důchodcem v roce 2009 skončí 31.5.2010. Možná řešení
jsou:
1. Pokud zaměstnavatel sjedná od 1.6. 2010 úplně nový pracovní poměr (tj. uzavře novou pracovní
smlouvu), pak může pracovní poměr trvat až do 31.5.2012 (max. 2 roky).
2. Pokud ovšem zaměstnavatel pouze dodatkem stávající pracovní smlouvu (z roku 2009) „prodlouží“, musí se do doby 2 let započítávat i trvání pracovního poměru od 1.1.2010, tj. pracovní poměr
může trvat jen do 31.12.2011.
S ohledem na uvedené různé názory lze doporučit, aby byly raději uzavírány nové pracovní smlouvy.
Shora uvedené se týká pouze pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr (DPP a DPČ) časová omezení nemají a v jejich úpravě u starobních důchodců k žádné změně
nedošlo.
Výplata starobního důchodu
Pokud jde o výplatu starobního důchodu, pak může být v případě výdělečné činnosti starobního
důchodce vyplácena buď v plné výši nebo ve výši poloviční. Ve výši poloviny bude vyplácena pouze
na žádost starobního důchodce, jestliže ten bude chtít dosáhnout vyšší procentní výměry důchodu
za dobu, kdy bude dále vykonávat výdělečnou činnost.
Mgr. Gabriela Petrusová
Odbor legislativněprávní a personální

S PORT A ZDRAVÍ
Liberecký kraj přivítá mladé olympijské naděje
Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je republiková soutěž reprezentantů z jednotlivých krajů
České republiky v kategoriích mladších a starších
žáků a žákyň ve věku od 10 do 14 let. Z hlediska
kvality i počtu účastníků je to u nás nejvýznamnější sportovní soutěž této věkové kategorie.
Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České
republiky (ODM 2010), které se budou konat v období od 31. ledna do 5. února 2010 v Libereckém
kraji, jsou projektem Českého olympijského výboru a vznikly pod záštitou Asociace krajů České
republiky. Svým charakterem navozují atmosféru
opravdových olympijských her. Mladí účastníci
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nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně,
zahajovací a závěrečný ceremoniál, dekorování
vítězů či složení olympijské přísahy.
Hry se konají v dvouletých cyklech a střídá
se jejich zimní a letní podoba. Účastní se jich na
1 000 sportovců ze všech 14 krajů České republiky. Hry IV. Zimní olympiády dětí a mládeže 2010
se uskuteční v Libereckém kraji v těchto střediscích: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa,
Harrachov a Rejdice.
Olympiáda dětí a mládeže je podporována i celosvětově známými a úspěšnými sportovními 
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 osobnostmi, kteří svou účastí mladé sportovce podporují. Předešlých ročníků ODM se zúčastnili například olympijská vítězka v hodu oštěpem
Dana Zátopková, stříbrná olympijská medailistka
v běhu na lyžích Květa Pecková nebo olympijský
vítěz ve skoku na lyžích Jiří Raška.
Na ODM 2010 svedou mladí sportovci boje
o 312 medailí v devíti sportovních disciplínách
(skok na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích, alpské lyžování, snowboarding, biatlon, lední hokej, krasobruslení a rychlobruslení) a dvou
uměleckých soutěžích (korespondenční výtvarná soutěž a společenský tanec). Do Libereckého
kraje se sjede rekordní počet účastníků, bezmála
1 300.
Účastníci Her budou závodit v deseti špičkových sportovních areálech, které v minulosti prověřily sportovní akce mezinárodního významu, v
celkem pěti městech libereckého regionu.
Pořadatel Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže – Liberecký kraj – má v krátké historii této
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soutěže dominantní postavení. Ve všech třech
předchozích ročnících byli nejúspěšnější právě
reprezentanti tohoto regionu, kteří v zimních
sportech dosud nenašli přemožitele. Mladí sportovci Libereckého kraje brali vítězství vždy s naprostou převahou.
Přípravy na ODM 2010 podpořil rovněž doprovodný program vyCOOL se!, jehož cílem je nejen
vtáhnout mladou generaci do ojedinělé atmosféry Her, ale také v ní vzbudit chuť si zasportovat, být aktivní a ukázat svůj talent. Program slavnostně odstartoval v září 2009 ve Vesci a až do
samotného zahájení ODM nabízí účastníkům 40
atraktivních soutěží – sportovních, uměleckých
i vědomostních – zaměřených na žáky druhého
stupně základních škol.
Součástí programu vyCOOL se! se stala i celorepubliková výtvarná roadshow Tak to je nice,
která během čtyř měsíců navštíví všech čtrnáct
krajů České republiky. Úkolem školních týmů
– žáků II. stupně základních škol – je vyrobit nejrůznější fandítka (transparenty, plakáty, řehtačky,
tleskátka a spoustu dalších výtvorů), kterými jejich autoři podpoří mladé sportovce při ODM 
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Přehled sportovních areálů na ODM 2010

Disciplína

Termín konání soutěží

Sportovní areál Harrachov

skok na lyžích
severská kombinace

1. 2., 3. 2.
2. 2., 4. 2.

Sportovní areál Vesec

běh na lyžích

2. 2., 3. 2., 4. 2.

Sjezdařský areál Ještěd

alpské lyžování

1. 2., 2. 2., 3. 2.

O2 Extra park Rejdice

snowboarding

3. 2., 4. 2.

Sportovní areál Břízky

biatlon

2. 2., 3. 2., 4. 2.

Městský zimní stadion Jablonec nad Nisou

lední hokej – zápasy skupiny A

1. 2., 2. 2., 3. 2., 4. 2.

Sportareál Česká Lípa

lední hokej – zápasy skupiny B

1. 2., 2. 2., 3. 2., 4. 2.

Tipsport arena Liberec

lední hokej - ﬁnále

5. 2.

Svijanská arena Liberec

krasobruslení
rychlobruslení

1. 2., 2. 2.
3. 2., 4. 2.

Obchodní centrum Babylon

společenský tanec

2. 2.

výtvarná soutěž
(korespondenčně)

31. 1.

 2010 z jejich kraje. Vítězné výtvory z každého
regionu obdrží jednotlivé krajské výpravy v den
na zahájení ODM 2010 a tři nejlepší díla z každého kraje budou po celý soutěžní týden vystaveny
v Tipsport areně v Liberci.
Účastníci všech doprovodných akcí na podporu ODM 2010 se mohou osobně setkat i s oﬁciálním maskotem Her - sněhovou koulí Kebulí
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Ódéemkovou, jež veškeré přípravy na olympiádu
dětí a mládeže doprovází.
Více informací na www.olympic.cz/odm2010.
Eva Hromádková
manažer komunikace
Zimní evropský olympijský festival
mládeže 2011
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09/10
info

Nejlepší místo pro ty,
Nejlepší
místo
projen
ty, sníh
kdo hledají
víc než

kdo
hledají
víc
než
jen
sníh
Najlepsze
miejsce dla
tych,
którzy
szukają
czegoś więcej niż śniegu

Nejvyšší třída hor. Top class mountains.

Zimní střediska v kostce – Špindlerův Mlýn
Dalším střediskem, které chceme dnes představit, je Ski areál Špindlerův Mlýn. Toto středisko se honosí nálepkou nejlepšího tuzemského
střediska a dávají mu za pravdu i odborníci, kteří
mu přidělili jako jedinému lyžařskému středisku
v Čechách šesti hvězdičkovou známku PREMIUM
středisko v České republice.
Ski areál Špindlerův Mlýn provozuje 5 lanových drah a 11 lyžařských vleků ve Špindlerově
Mlýně a na Horních Mísečkách, celkem 25 km
sjezdových tratí, z kterých je 95% technicky zasněžováno. Skipas zakoupený na kterékoliv pokladně je možno využít na všech lanových drahách a lyžařských vlecích. Prémiovému středisku
také odpovídá cena jízdenek, kdy dospělý člověk
může strávit den v hlavní sezóně na těchto sjezdovkách za 700 Kč. Pro méně náročné lyžaře zde
existuje možnost využít nižší regionální jízdné na
lanové dráze Labská, lyžařském vleku na Horních
Mísečkách, na lyžařském vleku Davidovka a Horal. Středisko Špindlerův Mlýn je tvořeno třemi
samostatnými areály:
Areál Svatý Petr je nejvýznamnějším centrem sportovního dění ve Špindlerově Mlýně. Každým
rokem je dějištěm mnoha významných sportovních akcí. Přímo v areálu jsou v zimní sezóně v provozu 3 lanové dráhy a pět vleků. Sjezdové tratě jsou co do délky převýšení i úpravy, nejkvalitnější v rámci celé ČR. Bohatě navštěvovaný je i snowpark, včetně U- rampy. V rámci celého Špindlerova Mlýna (5
lanových drah a 11 vleků) platí jednotné jízdné.
Areál Medvědín, který je lanovou drahou spojen s areálem Horní Mísečky je stále více vyhledáván lyžaři, kteří mají rádi pohodové lyžování na slunečných svazích. Je zde velmi dobrá černá 
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 a červená sjezdová trať, která je určená především pro sportovní lyžařskou jízdu. Pro začátečníky a
rodinné dovolené s dětmi doporučujeme areál Horní Mísečky, který nabízí čtyři lyžařské vleky, vždy
kvalitně upravené sjezdovky a snowpark s vlastním vlekem určený snowboardistům. Běžecké tratě
na Horních Mísečkách jsou častým vyhledávaným místem nadšenců běžeckého lyžování, kteří zde
najdou každodenně kvalitně upravené běžecké tratě, které jsou výchozím místem na hřebenové túry.
Nejnovější areál Labská byl vybudován na trase původního lyžařského vleku Labská. Trasa nové
lanové dráhy je oproti původní o 300 m prodloužena, vede tedy až k běžecké trati na Horní Mísečky.
Také sjezdová trať byla prodloužena a rozšířena. Od zimní sezony 2006/2007 je na Labské dobudováno kompletní technické zasněžování.
Pohyb mezi jednotlivými areály zajišťují pravidelné linky SKI BUSU, které jsou pro návštěvníky areálu zdarma.
Špindlerův Mlýn nabízí dostatek restaurací, lyžařských a snowboardových škol, večerního využití
volného času - bazény, bowlingové dráhy, bobovou a sáňkařskou dráhu, diskotéky a v neposlední
řadě i každodenní možnost večerního lyžování na kvalitně osvětlené sjezdové trati Hromovka, kde
byla v r.2005 postavena nová, rychlejší čtyřsedačková lanová dráha.
Ještě pár slov o snowparku, který se nachází ve spodní části černé sjezdovky vedle tzv. malého
hanku. Dnešní snowpark tvoří crossová trať, Big Air skok s odrazy dvou velikostí a v neposlední řadě
pravidelně, strojově upravovaná U-rampa. Vše je navrhováno s ohledem na bezpečnost a pro co nejširší využití veřejností. Zázemí areálu a parametry Big Airu i U-rampy umožňují konání jak závodů
Českého poháru a Mistrovství ČR, tak i mezinárodních závodů s účastí jezdců z celého světa.
Středisko

Délka
sjezdovek

Kapacita
(osob/hod)

Nadmořská výška

Zasněžování

Běžky

Ski areál
Špindlerův Mlýn

25 km

20543

702-1235 m.n.m.

ano

***

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

***

Ski areál Harrachov

6,5 km

4612

680-1020 m.n.m.

ano

**

Rokytnice nad Jizerou

11,4 km

7620

620-1315 m.n.m.

ano

**

Praděd

4,7 km

4890

1200-1440 m.n.m.

ne

*

Více informaci hledejte na internetové adrese www.skiareal.cz
Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV

Skiareál Špindlerův Mlýn

tel.: +420 499 467 106, Po–Pá 7.00–15.00 hod.
fax: +420 499 433 246
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Středisko Horní Mísečky

tel.: +420 499 433 401, Po–Pá 7.00–15.00 hod.
fax: +420 499 433 473
Po uspořádání dvou úspěšných světových pohárů v alpském lyžování
žen byla Špindlerovu Mlýnu udělena možnost pořadatele pro již třetí
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S DĚLENÍ

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Juniorský sportovec roku 2009
Letos proběhl již 14. ročník soutěže „Junior roku“, kterou vyhlašuje Česká nadace sportovní reprezentace ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů a společností BPA sport marketing a.s.
Cílem soutěže je posílit zájem mládeže o sport, motivovat juniorské reprezentanty a jejich trenéry
k dosažení špičkových mezinárodních výsledků, rozšířit okruh partnerů mladých sportovců.
O titul „Junior roku 2009“ se mohou ucházet mladí sportovci, kteří v roce 2009 dosáhli věku
maximálně 21 let, a kteří nepřekročili v roce 2009 věk juniora dle pravidel a sportovně technických
norem svého sportovního odvětví. Nominaci udělují jednotlivé sportovní svazy a v letech 1996
až 2008 bylo do ankety přihlášeno cca 1.400 sportovců z 55 sportovních odvětví, mezi nimi 230
juniorských mistrů světa.
Při udělení ocenění se hodnotí výsledky na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy seniorů,
dále na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy juniorů, hodnotí se světové a evropské rekordy
seniorů a juniorů a jiné mimořádné sportovní výkony.
V minulosti dosáhli tohoto ocenění např. Lukáš Bauer, Kateřina Kůrková, Roman Kreuziger, Šárka Záhrobská nebo Martina Sáblíková.
Tento rok v nominacích sportovních svazů bylo 10 juniorských mistrů světa, 5 juniorských mistrů Evropy a 24 dalších s medailovým umístěním na MSJ nebo MEJ.
Z uvedených počtů se dokonce dva junioři dostali na stupně vítězů v kategorii dospělých. Byli
to horolezec Adam Ondra byl 2. na MS dospělých ve sportovním lezení na obtížnost (6x první ve
svět. poháru dospělých) a Ondřej Polívka, celkový vítěz ankety, se stal mistrem Evropy seniorů
v individuální soutěži a společně s Davidem Svobodou mistrem světa seniorů ve štafetě.
Výsledky soutěže o udělení ceny České nadace sportovní reprezentace
„J U N I O R S K Ý S P O R T O V E C R O K U 2 0 0 9“
1. Ondřej POLÍVKA - moderní pětiboj 1.ME seniorů, 1.MS seniorů štafeta,2.ME seniorů družstev,
2.MS seniorů družstev, 1.MEJ smíšené štafety
2. Lukáš KRPÁLEK - judo
1.MSJ, 2.MEJ, 1.SP seniorů, titul „Nejlepší junior Evropy 2009“
3. Miloš SLAVÍČEK - sportovní střelba 1.MSJ skeet, 1.MSJ družstva, 3.MEJ družstva
4. Veronika VÍTKOVÁ - biatlon
2.MSJ stíhací závod 10km, 1.MSJ štafeta juniorek,
5.MS 15 km
5. L. ANTOŠOVÁ
D. ČVANČAROVÁ - veslování
2.MSJ dvojskif, 2.ME dvojskif, 5.MS dvojskif
6. Michal ČUPR - šerm
1.MEJ šerm kordem
7. Ondřej ROLENC - kanoistika-sjezd 1.MSJ C1 sprint, 1.MSJ C1 klasik race, 3.MSJ3xC1 klasik race
8. Adam ONDRA - horolezectví
1.MSJ kat.A sportovní lezení-obtížnost,
2.MS dospělých,6x1.SP dospělých
9.-10. Daniel HAVEL - kanoistika
3.MEJ K1 1000 m, 3.MEJ K2 500m, 3.MSJ K2 500m
9.-10. Jonáš KAŠPAR - kanoistikaMarek ŠINDLER vodní slalom 1.MEJ C2, 2.MEJ 3xC2
Ing. Jan Linger
ředitel České nadace sportovní reprezentace
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Kalendář sportovních akcí
1.1. - 8.1.

EJCC 2010 (Praha)-curling

Praha/CZE

9.1. - 10.1.

SP-alpské lyžování

Crest Voland/FRA

10.1. - 31.1.

CAF Africký pohár národů-fotbal

Angola

11.1. - 17.1.

PGA tour Sony Open-golf

Honolulu, Hawaii

15.1. - 17.1.

SP-alpské lyžování

Gerlitzen/AUT

15. 1. - 17.1.

Finále Evropského poháru-lední hokej

Grenoble/CHE

16.1. - 17.1.

ME juniorů v ledovém lezení

Saas Grund/CHE

16.1. - 17.1.

Masters TOP 16 - Judo

Suwon/ KOR

17.1.

Mezinárodní běžecký závod (cross)

Sevilla/ ESP

19.1. - 31.1.

Kvaliﬁkace na MS mužů - házená

19.1. - 24.1.

Malaysia Open 2010-badminton

Kuala Lumpur/ MAS

23.1. - 24.1.

SP-alpské lyžování

Goetschen/GER

23.1.

Mezinárodní běžecký závod (cross)

Belfast/IRL

24.1.

Světový pohár cyklokros

Hoogerheide/ NED

24.1. - 30.1.

Závod Rolex Miami OCR-jachting

Miami/ USA

29.1. - 31.1.

Prague Cup 2010 + MČR SSB-krasobruslení

Praha/CZE

30.1. - 31.1.

MS v cyklokrosu

Tábor/CZE

30.1. - 31.1.

MČR jednotlivců-badminton

Praha/CZE

30.1.

MČR mužů a žen-metaná

Strakonice/CZE
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