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Zjišťování potřeb SK a TJ
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Jednání VV ČSTV ze dne 12. 2. 2013
V úterý 12. února se Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy sešel na pražském Strahově na řádné schůzi. V rámci programu se vedle dalších témat jednalo o novelizaci stanov Českého
olympijského výboru i Českého svazu tělesné výchovy. Nová struktura ČOV a znění jeho nových stanov jsou připravovány tak, že novela stanov ČSTV, připravená již pro minulou VH ČSTV, může být
předložena 28. VH ČSTV v nezměněné podobě. Pokročila také příprava záměru pronajmout Sportovní centrum Nymburk Českému
olympijskému výboru, který zde vytvoří moderní středisko pro přípra-

Místopředseda ČSTV M. Hájek, který jednání řídil, v úvodu informoval o
aktuálních událostech v ČSTV. Zdůraznil přípravu jednání s Asociací krajů
ČR k problematice zajištění Servisních center sportu v krajích a okresech,
postup ČSTV k výroku prvoinstančního soudu ve sporu se Sdružením
sportovních svazů ČR a nutnost apolitické působnosti ČSTV v souvislosti
s iniciativou Hnutí pro sport poslance J. Dobeše.
Předseda Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR
a předseda ČOV J. Kejval informoval výkonný výbor o připravované struktuře ČOV a jeho nových stanovách. V diskusi ujistil členy VV ČSTV, že
změny v ČOV jsou připravovány v takové podobě, že novela stanov
ČSTV, připravená komisí již pro minulou VH ČSTV, může být předložena
28. VH ČSTV v nezměněné podobě. Návrh novely stanov ČSTV byl následně výkonným výborem schválen k předložení delegátům 28. VH
ČSTV, která se bude konat 27. 4. 2013 v Nymburce. Jádro změn stanov
ČSTV vyjadřuje především to, že se ČSTV přihlašuje k ideji olympismu a
zásadám olympijské charty a při stoprocentním zachování vlastní autonomie respektuje ČOV jako nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Novela také
umožní lépe ve stanovách zakotvit Servisní centra sportu v regionech.
Předseda ČSTV Miroslav Jansta k novele stanov konstatoval: „Novela
stanov ČSTV je malá rozsahem, ale je to velký krok v transformaci naší
organizace i přelomový okamžik v integraci českého sportovního prostředí.
Má také hluboký symbolický význam nejen pro sportovní veřejnost, ale
společně se změnou názvu bude i zřetelným signálem všem, kdo pochybovali, že to s navrácením dobrého jména českého sportu myslíme
vážně.“
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval pak doplnil: „Jsem velmi rád, že se Českému olympijskému výboru podařilo společně s největší
českou zastřešující sportovní organizací nalézt společnou cestu. V budoucí struktuře výkonných složek ČOV budou mít sportovní svazy, sportovní
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kluby a tělovýchovné jednoty důstojné zastoupení a
v plénu i ve výkonném výboru ČOV bude jejich hlas
slyšet.“
Výkonný výbor byl dále seznámen s aktuálními informacemi o přípravě financování sportu ze státních
prostředků, kde J. Kejval předestřel složitost jednání
o užití navýšené státní dotace 800 mil. Kč, vyslechl
informace od předsedů dalších pracovních komisí
VV ČSTV, včetně souhlasu ČOV s pronájmem SC
Nymburk od ČSTV, schválil pověření pro zástupce
ČSTV na valných hromadách společností Ski Pec,

a.s., a SA Harrachov, a.s., a schválil osnovu zprávy
o činnosti VV ČSTV, připravovanou pro dubnovou
valnou hromadu ČSTV. V závěru jednání se výbor
věnoval projednávání přípravy dalších podkladů pro
valnou hromadu ČSTV - zprávy o hospodaření,
zprávy o majetku ČSTV a návrhu rozpočtu ČSTV.
Mgr. Jan Boháč,
Generální sekretář ČSTV

Servisní centra sportu (SCS) ČSTV
Vyplňte jednoduchý on-line dotazník!
Pomozte nám stanovit rozsah nabídky služeb pro SK a TJ
Vážení funkcionáři sportovních klubů a tělovýchovných jednot,
v procesu restrukturalizace českého sportovního prostředí dochází ke změně pozice ČSTV, který se stává především servisní organizací pro sport. Jeho úkolem bude poskytovat služby a podporu nejen národním sportovním svazům a jejich územním složkám, ale především sportovním klubům a tělovýchovným jednotám (SK a TJ).
Nově vytvářená Servisní centra sportu na úrovni krajů a okresů budou otevřena celému sportovnímu prostředí. Servisní
činnost bude spočívat mimo jiné v nabídce odborného administrativně-ekonomického servisu. Využitím dostupných služeb SCS budou mít kluboví funkcionáři více času na vlastní sportovní činnost a získají jistotu garance kvality odvedené práce. Například v účetních službách, nebo v oblasti grantů.
Pro upřesnění poptávky po službách, požadovaných ze strany SK a TJ, byl připraven on-line dotazník, jehož
vyplnění ze strany funkcionářů SK a TJ, pomůže správnému nastavení portfolia činností SCS.
Proto Vás prosíme, věnujte cca 5 minut na vyplnění online dotazníku, který najdete na ZDE
Dotazník vyplňte, prosím, nejpozději do 22. března 2013.
Děkujeme za Váš názor, který pomůže správnému nastavení nabídky služeb pro SK a TJ.
Mgr. David Kovář
management sportu ČSTV
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ČSTV se odvolá proti verdiktu soudu
ve sporu se Sdružením sportovních svazů ČR
Český svaz tělesné výchovy se chce odvolat proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6, který rozhodl, že
má zaplatit 151,6 milionů korun a úroky až 30 milionů korun Sdružení sportovních svazů ČR jako náhradu za
výpadek příjmů od loterijní společnosti Sazka.
Spor se týkal smluvní záruky, na základě které se ČSTV měl v roce 2004 zavázat vyplatit v případě poklesu
příjmů od Sazky chybějící peníze Sdružení sportovních svazů. Záruku si někdejší Svazarm před devíti lety
vyžádal z obavy, že loterijní společnost nebude schopna dostát svým závazkům vůči akcionářům kvůli výstavbě multifunkční haly v Praze.
„Jde o bezprecedentní dluh minulého vedení ČSTV. Okolnosti vzniku údajné pohledávky v roce 2004 i její
výše je ovšem nejasná,“ řekl předseda ČSTV Miroslav Jansta a zdůraznil: „Částku, o které rozhodl soud, nepokládám za přiměřenou, proto se po doručení rozsudku a nastudování odůvodnění ČSTV nepochybně odvolá."

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV
Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna smlouvu o pojištění
odpovědnosti trenérů a cvičitelů. Smlouva je účinná od 3.1.2013 do 2.1.2014. Znění
smlouvy je obdobné jako v minulých letech. ČOV rozšířil pojištění na trenéry z celého
sportovního prostředí.
Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na
životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel). Toto pojištění je ochranou dobrovolných trenérů, vykonávající ve svém volném čase odbornou a v
některých sportech, z hlediska odpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich
členů.
Podle uzavřené pojistné smlouvy s číslem 7720720473 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČSTV, tj. tělovýchovné
jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního
(pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za
pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této
pojistné smlouvy. Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor, na území České republiky. Pojištěnou činností není činnost trenéra (cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuální sportovcem nebo vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které
jsou ustaveny jako obchodní společnosti.
Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit
dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti nebo řízení sportovní činnosti bez patřičného
odborného oprávnění je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, od-
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mítnout. Samozřejmě se pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem, který
zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečného počtu osob vykonávajících dohled).
Pojištění kryje škodu z jedné události do 2 mil. Kč ze všech událostí za rok pak do 10 mil. Kč. Spoluúčast u
každé škody činí 5.000,- Kč. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti a majetku VPP P – 100/9 (http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/VPP-P-100_09.pdf), Zvláštními
pojistnými podmínkami ZPP P - 600/05 (http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/ZPP-P-600_05.pdf), Dodatkovými pojistnými podmínkami DPP P - 520/05 (http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/DPP-P520_05.pdf)
Vznik škodné události je pojištěný (trenér/cvičitel) povinen oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele
„Oznámení škodné události“. Tiskopis lze získat na kterékoliv pobočce Kooperativy nebo z internetu na adrese: https://insure.koop.cz/GolemWEB/Hlasenky/odpovednost/index.xhtml
Vyplněné oznámení škodné události zašlete poštou na adresu:
Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105; E-mail: podatelna@koop.cz; Fax: 547 212 602, 547 212 561

Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

Prodej Sportovního centra v Brandýse nad Labem
27. VH ČSTV doporučila Sportovní centrum v Brandýse nad Labem k prodeji , neboť středisko není sportovními
svazy a kluby dlouhodobě využíváno. Úplnou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na prodej SC Brandýs
schválil VV ČSTV na svém zasedání 15. 1. 2013.
Sportovní centrum se nachází na okraji města v klidné části. Zázemí a vybavení centra vytváří kvalitní podmínky
pro sportovní kempy, ale i pro školení a semináře. Z vnitřních prostorů je k dispozici sportovní hala o rozměrech 17x36 m, tělocvična s rozměry 12x24 m, plavecký bazén 25 m . K dispozici je i posilovna. Pro relaxaci a regeneraci je areál vybaven masérnou, vodoléčbou, soláriem a saunou.
Z venkovních sportovišť se jedná o antukový tenisový dvorec, tenisový
kurt s umělou trávou a osvětlením, víceúčelové asfaltové hřiště, tréninkovou stěnu pro tenis. Pro školící a konferenční účely jsou určeny 4
klubovny a konferenční sál s kapacitou od 8 do 60ti osob.
K ubytování slouží hotel se 40 pokoji a kapacitou 120 lůžek, ke stravování jídelna s 60ti místy. Všechny užitné objekty disponují odpovídajícím zázemím. Adresa pro podávání nabídek: Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov Lhůta pro podání
nabídek : 8. 3. 2013, 12,00 hodin
Podrobnější informace naleznete na:
brandys/zdvr-prodej_scbrandys.pd

http://www.cstv.cz/nabidka-
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Financování sportu - Téma pro vysoké školy
O problematiku financování sportu se zajímají v
rámci své vědecké činnosti i vysoké školy. Stává se
také stále častěji předmětem diplomových prací.
Přinášíme rozhovor, který poskytl předseda ČSTV v
rámci přípravy diplomové práce „Problematika financování sportovní činnosti v České republice“
studentce Kristýně Kasalové.
1. Kde vidíte počátek „krize“ systému financování
sportovní činnosti?
Počátek krize spatřuji již na počátku devadesátých let
minulého století, kdy bylo sportovním organizacím, které působily jako občanská sdružení (spolky), např.
ČSTV, Sokol, Český olympijský výbor a další, dáno do
vínku, aby řídily tvrdý byznys, jakým je sázková akciová
společnost Sazka, toho času prakticky monopolní organizace v oblasti hazardu, odmyslíme-li minoritní loterie.
Následně stát připustil neřízenou liberalizaci loterního
trhu a celého hazardního průmyslu a nekontroloval odvody z těchto aktivit. Zde nebyla využita příležitost.
Navíc svěření Sazky do rukou „sportovců“ vedlo ke dvěma typům fatálního selhání těch, co stáli v čele českého
sportu. Jednak na prachovém peří štědrých dotací a
dalších i osobních výhod od Sazky usnuli na vavřínech,
zlenivěli a o sport jako takový a jeho systémově zajištěnou budoucnost se moc nestarali. Za druhé, naprosto
nezvládli řízení akciové společností Sazka a nechali
tuto slepici snášející sportu zlatá vejce chcípnout –
zkrachovat. Bylo to od nich naprosto diletantské a doslova trestuhodné.
2. Kdo podle Vás nese primární odpovědnost za
stav systému financování sportu v ČR?
Je to stát. Ve všech zemích světa je to stát, kdo nastavuje parametry financování neziskového sektoru. Navíc,
i v rámci EU, si stát může nastavit pro kontrolu loterií
vlastní pravidla tak, aby měl rozsah aktivit a zdroje
z hazardu pod kontrolou a k dispozici.

přerozděluje peníze dál. Částečně i do sportu. Na základě pravidel pro hospodářskou soutěž přichází v úvahu pouze rovné řešení pro všechny podnikatelské subjekty v hazardu.
4. Vidíte přijatá opatření jako je např. novela loterijního zákona, navýšení státního rozpočtu o 800 mil.
Kč jako dostatečná nebo je zapotřebí zcela změnit
nastavení systému financování?
Současná opatření jsou sice dobrou, ale zatím jen chatrnou a spíše jednorázovou záplatou. Nejsou systémová, nastavená pevnou legislativou.Sport je nezbytné
financovat systémově a vícezdrojově, s dlouhodobou
perspektivou. Výchova sportovních talentů a udržování
zdravého životního stylu lidí se neodehrává v horizontu
jednoho roku, ale mnoha let. K tomu je potřeba nastavit
stabilní podmínky v parametrech udržitelného rozvoje,
nikoliv chátrání. Sportovní život by se neměl odehrávat
z roku na rok ve strachu o přežití.

3. Je podle Vás reálné, aby se současná společnost
SAZKA znovu podílela na spolufinancování sportu? 5. Jaké varianty řešení problému vidíte jako klíčové?
Sazka se podílí na financování sportu v rámci svých
daňových a odvodových povinností. Je jedním z mnoha Klíčovou je taková novela loterijního zákona, která by
privátních podnikatelských subjektů v tomto sektoru. určila podíl z výnosu kurzových sázek na sport. Ti, co
Platí, tak jako ostatní společnosti, daně a odvody z vý- na sportu vydělávají, tedy sázkové kanceláře a agentutěžku z loterií a kurzových sázek a her státu a ten pak ry, by měly odvádět peníze zpět do sportu. Podobné je
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to v umělecké branži. Např. skladatel vymyslí píseň,
kterou pak hraje komerční rádio, a to rádio pak umělci
odvádí za užití díla. Sportovci také odvádějí své poctivě
vydřené dílo, podobně jako herci, hudebníci …, a mezi
tím na nich „parazitují“ jiní. V tomto případě např. sázkové firmy.
6. Je reálné hovořit o „agentuře“, která by přerozdělovala veškeré finanční prostředky? A bylo by to
dobré řešení?

9. Jakou roli ve vyjednávání o systému financování
hraje ČSTV?
ČSTV je největší sportovní organizace v České republice, která reprezentuje naprostou většinu organizovaných sportovců u nás, sdružuje 73 největších sportovních svazů, 77 okresních sdružení ve 14 krajích, má
9164 sportovních klubů a jednot, zatupuje 1 493 046
členů. Je proto společně s ČOV přirozeným partnerem
při těchto vyjednáváních a měl by v budoucnu plnit především servisní roli, mimo jiné i ve vztahu k financování
(vyúčtování státních dotací klubům, žádosti a vyúčtování grantů z rozpočtů samospráv atd.).

Za rozumnější bych považoval cestu přes Český olympijský výbor. Je nezpochybnitelnou a garantovanou
sportovní autoritou, je hlavou českého sportu, jeho reprezentantem a nositelem sportovní idey olympismu.
10. Co podle Vás patří mezi hlavní cíle problematiky
financování sportu?
7. Co by podle Vás měl obsahovat návrh zákona o
podpoře sportu, který v současné době chystá Dosažení jasných a trvalých pravidel pro financování
sportu, jakož i získání reálných zdrojů pro toto financoMŠMT?
vání. Jde nejen o financování ze strany státu potažmo z
Měl by především uznat, že nejvyšší sportovní autoritou
loterijní a sázkové činnosti, ale i stanovení rámce a lepje Český olympijský výbor a měl by dlouhodobě garanších možností, aby se mohla účinněji projevit např. spotovat rámec a zásady pro financování sportu. Také by
lečenská odpovědnost firem a korporací, které u nás
měl definovat kompetence v oblasti sportu.
působí, využívají naše zdroje a lidský potenciál, ale na
8. Kdo by podle Vás měl převzít iniciativu a snažit neziskový sektor a zejména sport nepřispívají. Určitý
se situaci řešit?
potenciál spatřuji také v pomoci státních a polostátních
Jde o zákonnou iniciativu, takže ve spolupráci s ČOV podniků a firem, které často raději přispívají na nejrůzpředevším příslušné resortní ministerstvo, kterým je nější soukromé aktivity, nežli na celospolečensky důleMŠMT, pak vláda a parlament. Sport je nesmírně celo- žitou věc, jakou sport bezpochyby je.
společensky všestranně významný a stále přínosnější
fenomén, takže počítám, že se tohoto úkolu zhostí
všichni jmenovaní zodpovědně.

Struktura ČSTV nesmí být nástrojem politiků
Vedení českého sportu je připraveno čelit všem pokusům proměnit regionální sdružení ČSTV v místní organizace politických stran nebo hnutí. Nepřipustí, aby politici ve svůj prospěch využívali personál nebo administrativní a technické zázemí svazu.

„V případě ČSTV by šlo nejen o fatální zneužití pravidel hospodaření s prostředky občanského sdružení, ale také o hrubé porušení stanov,“ reagoval předseda ČSTV Miroslav Jansta na informace Mladé fronty Dnes, že se bývalý ministr školství Josef
Dobeš snaží vybudovat své Hnutí pro sport na svazových strukturách. „Jestli se takové podezření potvrdí, tak zasáhneme,“
prohlásil Jansta.
Spojení sportovních struktur s jakoukoliv politickou stranou odmítá také Český olympijský výbor jako instituce, která nově
reprezentuje všechny sportovce v zemi.
„Je to sice záležitost ČSTV, ale takové pokusy ohrožují celý český sport. Olympijská charta jakoukoli politizaci sportu vylučuje. To jsem řekl i panu Dobešovi,“ zdůraznil předseda ČOV Jiří Kejval.
„Se zneužitím sportovců k politickým cílům už jsme se v historii bohužel setkali a nikdy to nedopadlo dobře,“ dodal Kejval.
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Daňové povinnosti
- Daň z příjmu Příručka „Moderní sportovní klub“ na www.cstv.cz
Také na občanská sdružení, přestože se jedná o
neziskové organizace, se vztahují daňové zákony a
povinnosti. Musí se řídit zákonem o dani z příjmů (č.
586/1992
Sb.
http://portal.gov.cz/wps/portal/
_s.155/701?kam=zakon&c=586/1992 ). Poplatníkem
daně je také organizační složka SK/TJ (vzniklá v
souladu se stanovami sdružení) s vlastní právní subjektivitou. SK/TJ vykonává podle svých stanov činnost hlavní (poslání organizace) a může vykonávat
také činnost vedlejší (hospodářskou). Pro hlavní činnost platí, že nepřekročí-li příjmy z této činnosti výdaje na ní vynaložené, není předmětem daně. Vedlejší činnost je předmětem daně vždy a její zdaňování se neliší od zdaňování příjmů obchodních společností. Dále jsou předmětem daně vždy příjmy z
reklam a příjmy z nájemného. Příjmy z členských
příspěvků mohou být od daně v případě SK/TJ osvobozeny, umožňují-li jejich výběr stanovy sdružení.
Po správném stanovení základu daně, ho lze v případě SK/TJ snížit až o 30%, maximálně však o 1
mil. Kč, použijí-li se prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů
(výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané
příjmy nejsou předmětem daně (hlavní činnost), a to
ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích
obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než
300 tis. Kč, lze odečíst částku až ve výši 300 tis. Kč,
maximálně však do výše základu daně. Kdyby SK/TJ
nedokázal úsporu daňové povinnosti plně nebo částečně uplatnit dle výše uvedeného
principu, je povinen navýšit o zbytek
této úspory základ daně v tom zdaňovacím období, kdy končí činnost nebo končí stanovená lhůta pro použití
prostředků. V souvislosti s daní z příjmu je důležité striktně rozlišovat při
uzavírání smluvních vztahů s podporovateli SK/TJ mezi prodejem reklamy (marketingových práv) a poskytnutím daru (jednostranné plnění ze
strany dárce). Daňové přiznání není
SK/TJ (poplatník, nezaložený za účelem podnikání) povinen podat, pokud
nemá příjmy, které jsou předmětem
daně (hlavní činnost převyšují-li výdaje příjmy a vedlejší činnost), nebo
má pouze příjmy od daně osvobozené (členské příspěvky), nebo příjmy,
z nichž je daň vybírána podle zvláštní
sazby daně, a nemá přitom povinnost
zvyšovat základ daně z důvodu nevyužití daňové úspory. Ve všech ostatních případech je povinen podat při-
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znání do konce třetího měsíce (do konce šestého
měsíce, využívá-li služeb daňového poradce), následujícího po skončení zdaňovacího období, běžně
kalendářního roku.
Výše
uvedený
text
z poradce pro dobrovolníky,
působící ve sportu, je
v podstatě opisem znění
příslušného zákona a jako
takový je velice hutný a nesnadný na pochopení. Pokusíme se uvést základní
případy snížení základu
daně z hospodářské činnosti SK/TJ, které mohou
v praxi nastat.
1) Základ
daně
z hospodářské činnosti
SK/TJ je 0 až 300 tisíc Kč.
V tomto případě si SK/TJ může za výše uvedených
podmínek snížit základ daně o plnou výši základu
daně. Základ daně bude tedy 0 a SK/TJ nebude daň
odvádět.
2) Základ daně z hospodářské činnosti SK/TJ je
300 tisíc až 1 mil. Kč.
Jelikož je možné snížit základ daně o 30% nebo o
300 tisíc Kč v případě, že je 30% méně než 300 tisíc, budeme při výši základu daně z této kategorie
odečítat vždy 300 tisíc Kč a ze zbytku zaplatíme daň
z příjmu.
3) Základ daně z hospodářské činnosti SK/TJ je 1 až
3,33 mil. Kč.

V této kategorii základu daně již bude 30% více než 300
tisíc Kč a budeme tedy vždy snižovat základ daně o 30 %.
V případě, že základ daně bude 1,5 mil. Kč, snížíme ho o
450 tisíc Kč, tedy 30%.
4) Základ daně z hospodářské činnosti SK/TJ je
vyšší než 3,33 mil. Kč.
Maximální možné snížení základu daně činí 1 mil. Kč a
proto budeme v této kategorii základu daně odečítat vždy 1
mil. Kč.

„Moderní sportovní klub“, vydané ČSTV. Úplné vydání
příručky, která obsahuje základní informace k většině podstatných administrativně organizačních činností SK a TJ
naleznete ke stažení na adrese:

www.cstv.cz/informaceprovas/publikace/

http://

moderni_sportovni_klub.pdf .
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Návod pro oddílové činovníky, nejen k ekonomice, ale jak
řídit moderní sportovní klub, naleznete v šikovné publikaci

Sportovec roku v okresech - Táborsko
TÁBOR / Týdeník 5+2 dny pokračuje dalším dílem seriálu ankety Sportovec
roku Táborska. Původním mottem organizátorů Českého svazu tělesné výchovy a města Tábora bylo zviditelnit sportovce. „Je nám jedno, jestli se jedná o
sportovce mezinárodní úrovně nebo okresního formátu,“ vysvětlil sekretář
ČSTV a pořadatel akce Zdeněk Krátký.
Vzácná vzpomínka

Profesionálové s amatéry

V osmnáctileté historii ankety Sportovec roku Táborska patřili k nejúspěšnějším cyklisté. Několikrát se
podařilo jejich nadvládu prolomit i zástupcům ostatních sportů. Jedním z nich je i atlet VS Tábor Martin
Donát.
V anketě se objevil mezi první desítkou třikrát. V roce 1996 skončil šestý, o rok později zvítězil a pak
obsadil sedmé místo.

Společenská akce je důležitá především pro sportovce. Můžou se představit široké veřejnosti a současně
i zviditelnit před sponzory. „Dneska je to možná důležitější než dřív. Ten, kdo se dostane do užšího výběru, má ještě větší šanci se ukázat,“ míní Donát.

„Když jsem jako sedmnáctiletý vyhrál, tak jsem se za
to pomalu styděl. Myslel jsem si, že je spousta dalších a lepších sportovců, kteří by si to zasloužili. Vážil jsem si ocenění už při vyhlášení, ale nepřikládal
jsem tomu takovou váhu. S odstupem času to beru
jako vzácnou vzpomínku na svoji atletickou kariéru,“
zavzpomínal bývalý půlkař a současný redaktor týdeníku 5+2 dny.

Mezi nominovanými se objevují profesionálové i
amatéři. Přesto se výsledky všech sportovců těžko
porovnávají. „Každý z nich dosáhl dobré výsledky.
Proto mám pocit, že by si mohli první s desátým klidně prohodit svá místa,“ uvažuje Donát.
Podobného názoru je i Zdeněk Krátký. „Prvenství je
sice prestižní záležitost, ale stále je to jenom anketa.
Chceme všem sportovcům umožnit alespoň chvilku
slávy, kde se na pódiu potkají s lidmi z veřejné a
státní správy, kteří často ovlivňují financování sportů,“ uvedl pořadatel akce.

Reprezentant a medailista
Za své největší úspěchy si považoval nominaci v
mezistátním čtyřutkání Česka, Německa, Řecka a
Itálie, které pořádali v řecké Spartě. Tehdy reprezentoval v běhu na 800 metrů a v silné konkurenci obsadil páté místo. V témže roce skončil na stejné trati
druhý na mistrovství republiky.
Slavnostní vyhlášení vnímal jako ocenění za tvrdou
dřinu a zpětně organizátorům děkuje. „Je fajn, když
se všichni sportovci můžou jednou za rok společně
setkat,“ říká.

Ankety sportovec roku se objevují v regionech po
celé zemi. Ankety jsou vyhlašovány ve spolupráci
okresních sdružení ČSTV a regionálních deníků.
Jejich popularita je vysoká a jak bylo zmíněno v předešlém článku, který jme převzali z Regionální mutace| 5+2 dny - Táborsko, jedná se především o prezentaci regionálních úspěchů, slavných odchovanců
a regionálního sportu jako takového.
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Blahopřejeme

Biatlon
Čtveřice Veronika Vítková, Gabriela Soukalová,
Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec vybojovala
bronzové medaile v úvodním závodu smíšených
štafet na domácím mistrovství světa v biatlonu v
Novém Městě na Moravě.
Pořadatelé MS na sebe mohou být pyšní, chvála
se na jejich adresu linula ze všech stran a diváci si
šampionát náležitě užívali. Za osm soutěžních dnů
jich přišlo 191 tisíc, čtyři dny bylo vyprodáno.
Cyklistika
Adam Ťoupalík vybojoval na zasněžené trati v
americkém Louisville bronzovou medaili v juniorské
kategorii na MS cyklokrosařů.
Jarmila Machačová se stala poprvé v kariéře mistryní světa v dráhové cyklistice, když v běloruském
Minsku vyhrála bodovací závod.
Judo
Lukáš Krpálek jako první český judista v historii
vyhrál prestižní Grand Prix v Paříži, když ve finále
kategorie do 100 Kg porazil světovou pětku
Temuulena Battulgu z Mongolska.
Krasobruslení
Michal Březina se dočkal první velké medaile, na
ME v chorvatském Záhřebu skončil třetí.
Kuželky
V celkovém hodnocení SP jednotlivců v kuželkách,
který vrcholil na finále v maďarském Zalaegerszegu, se na stupně vítězů dokázaly prosadil dvě české reprezentantky. Renata Navrkalová zvítězila v
kategorii juniorek a Lucie Vaverková získala bronzovou medaili v kategorii žen.
Lyžování
Sdruženář Miroslav Dvořák se poprvé v kariéře
prodral na stupně vítězů ve SP, když doběhl třetí
v kazašské Almatě.
Snowboardistka Šárka Pančochová vybojovala
druhé místo ve slopestylu na prestižních X-Games
v americkém Aspenu.
Dálkový běžec na lyžích Stanislav Řezáč obsadil
druhou pozici v tradiční Marcialonze, závodu FIS
Marathon Cupu a Ski Classics na 70 km.
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Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála v kanadském Blue Mountain poprvé závod SP
a dělí se o druhé místo v průběžném pořadí seriálu.
V jediném dni vybojoval Jan Matura třetí a druhé
místo v SP v letech na lyžích na domácím mamutím
můstku
v
Harrachově.
Třetí
místo
z dopoledního dvoukolového závodu dokázal
v odpoledním jednokolovém ještě vylepšit.
Skikrosař Tomáš Kraus se po téměř čtyřech letech
dočkal vítězství v závodu SP, když si v německém
Grasgehrenu poradil se všemi soupeři.
Nikola Sudová obsadila v závodě SP v jízdě v boulích v japonském Inawaširu druhou pozici.
Rychlobruslení
Martina Sáblíková obsadila na SP v Inzellu třetí
místo v závodě na 3000 metrů.
Triatlon
Helena Erbenová obhájila v italském Cogne titul
mistryně světa v zimním triatlonu. Bronzovou příčku obsadila Šárka Grabmüllerová.

Kalendář sportovních událostí
v měsíci březnu 2013

Datum

Sportovní akce

Místo konání

20. 02. - 03. 03. 2013

MS v klasickém lyžování

Val di Fiemme/ITA

20. 02. - 03. 03. 2013

MS v severské kombinaci

Val di Fiemme/ITA

20. 02. - 03. 03. 2013

MS ve skocích na lyžích

Val di Fiemme/ITA

25. 02. - 03. 03. 2013

MSJ (muži, ženy, páry, tance) - krasobruslení

Milán/ITA

28. 02. - 10. 03. 2013

MSJ 2013 -curling

Sochi/RUS

28. 02. - 03. 03. 2013

SP v alpském lyžování ženy 3xDH

Garmisch /GER

28. 02. - 03.03. 2013

SP v alpském lyžování muži 3xDH

Kvitfjell /NOR

01. - 11. 03. 2013

MS V LOB

Ridder/KAZ

01. - 10. 03. 2013

MS mužů v softballu

Auckland/AUS

01. - 03. 03. 2013

SP dlouhá dráha - rychlobruslení

Erfurt/GER

01. - 03. 03. 2013

Halové mistrovství Evropy v atletice

Göteborg/SWE

01. - 03. 03. 2013

SP dlouhá dráha-rychlobruslení

Erfurt/GER

02. 03. 2013

Halové mistrovství ČR v atletice veteránů

Jablonec nad Nisou

02. - 03. 03. 2013

Halové mistrovství ČR v atletice žáků

Praha

03. 03. 2013

MČR v muaythai - 7. kolo

Praha

05. - 10. 03. 2013

MS ve free style - lyžování

Voss - Oslo/NOR

07. - 09. 03. 2013

MR mužů ve squashi

CZE

07. - 09. 03. 2013

MR masters ve squashi

CZE

08. - 10. 03. 2013

MČR žactva - krasobruslení

České Budějovice

08. -09. 03. 2013

MS juniorů v synchronizovaném bruslení - krasobruslení

Helsinki/FIN

08. - 10. 03. 2013

MS krátká dráha-rychlobruslení

Debrecen/HUN

08. - 10. 03. 2013

Český pohár v basketbalu žen - finále

Mladá Boleslav

09. - 24. 03. 2013

čvrtfinále play-off Extraligy mužů i žen ve florbale

CZE

09. - 10. 03. 2013

MU CZE-GER kuželky

Liberec

09. - 16. 03. 2013
09. - 10. 03. 2013

MČR mládeže- šachy
Evropský pohár ve vrhačských disciplínách-atletika

Castellón/ESP

09. - 10. 03. 2013

SP v alpském lyžování ženy SL

Ofterschwang /GER

09. - 10. 03. 2013

SP v alpském lyžování muži SL

Kranjska Gora /SLO

09. 03. 2013

SP v klasickém lyžování-SprintF

FIN

09. 03. 2013

MU CZE-GER - kuželky

Liberec

09. 03. 2013

MT jun ř.ř. zápas

AUT

10. 03. 2013

Mistrvoství Čech 2013 - taekwon-do ITF

SC Nymburk

10. 03. 2013

SP v klasickém lyžování-kmC15kmC

Lahti/FIN

10. - 17. 03. 2013

MS (muži, ženy, páry, tance) - krasobruslení

London/CAN

11. - 20. 03. 2013

ME seniorů- šachy

Plovdiv/BUL

11. - 17. 03. 2013

SP v alpském lyžování ženy a muži 3xDH

Lenzerheide/SUI

13. 03. 2013

SP v klasickém lyžování-CSprintC

Drammen/NOR
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Kalendář sportovních událostí
v měsíci březnu 2013

Datum

Sportovní akce

Místo konání

14. - 24. 03. 2013

MS ženy 2013 -curling

Riga/LOT

14. - 17. 03. 2013

MS jednotlivé tratě - rychlobruslení

Sochi/RUS

20. 03. 2013

SP -finále v klasickém lyžování-CSprintC

Stockholm/SWE

22. 03. 2013

SP -finále v klasickém lyžování-kmF27454kmF

Falun/SWE

22. - 31. 03. 2013

ME juniorů (U19)-badminton

Ankara/TUR

23. 03. 2013

SP -finále v klasickém lyžování-kmC15kmCMassStart

Falun/SWE

23. 03. 2013

Extraliga - 7. kolo šachy

23. 03. 2013

MT kad ř.ř. zápas

HUN

24. 03. 2013

SP -finále v klasickém lyžování-kmF15kmFPursuit

Falun/SWE

24. 03. 2013

Extraliga - 8. kolo šachy

24. 03. 2013

Mistrovství světa v krosu-atletika

Bydgoszcz/POL

30. 03. 2013

Mistrovství ČR v krosu-atletika

Střelské Hoštice

30. 03. 2013

MT jun ř.ř. zápas

Třinec

30. 03. 2013

2.kolo MČR druž.kad ř.ř./Třinec 2.kolo MČR druž.sTřinec zápas

Třinec

31. 03. 2013

MČR v muay-thai - 8. kolo

Praha

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