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Zpravodaje ČSTV
Výkonný výbor projednával převážně problematiku, jež bude předmětem
jednání nadcházející 28. valné hromady ČSTV. Zásadním bodem byl návrh programu valné hromady, který bude nezvykle obsáhlý. V osmnácti
bodech nebudou chybět Zpráva o činnosti, hospodaření, majetku a návrh
rozpočtu, projednávat se bude návrh na prodej Sportcentra Brandýs nad
Labem, směna pozemků v lyžařském areálu na Zadově a také úpravy
vnitřních ekonomických předpisů, které podle stanov spadají do působnosti valné hromady. Nejdůležitějším bodem programu bude novela Stanov
ČSTV, která v rámci procesu transformace sportovního prostředí ČR reaguje na změny ve stanovách Českého olympijského výboru. Novelu stanov bude doprovázet návrh na změnu názvu, který, stejně jako stanovy,
bude lépe vystihovat současné poslání a cíle organizace. Předseda ČSTV
Miroslav Jansta přípravu valné hromady shrnul slovy „Definitivně se vyrovnáváme s minulostí. Není to veselé dědictví, řadu dluhů musíme ještě vypořádat, ale teď se již musíme dívat dopředu. V prvním roce účinkování
nového výkonného výboru se udělalo obrovské množství práce, stabilizovali jsme ekonomiku, správu majetku a ušetřili jsme desítky milionů korun.
Víme, co chceme dělat a jak toho dosáhneme. Mimo jiné jsme ukázali, že
umíme poskytovat tolik poptávaný servis a služby ve sportovní administrativě.“ Místopředseda ČSTV a zmocněnec ČOV pro regiony Marek Hájek
informoval o ukončeném výběrovém řízení na manažery krajských servisních center sportu, které po zaškolení čeká práce na stabilizaci krajských
a rozjezd regionálních center tak, aby nabízely potřebný servis sportovnímu prostředí. „Důležité je, že máme k dispozici prostředky na zahájení
projektu, jehož existence je postavená na vícezdrojovém financování. Loni
jsme ověřili v mnoha případech, že to může velmi dobře fungovat, ale pojetí a rozsah práce, zejména v regionálních centrech, bude muset být modernější a dynamičtější, než v minulosti.“
Výbor dále projednal aktuální stav zajištění financování ČSTV v roce
2013, přípravu smluvních vztahů s Fotbalovou asociací ČR k převodu a
prodeji sportovišť na Strahově a diskutoval předložený návrh smlouvy na
uvažovaný pronájem Sportovního centra Nymburk Českému olympijskému
výboru, který projevil zájem středisko spravovat a rekonstruovat, s cílem
vytvořit z něj moderní multisportovní středisko pro přípravu české sportovní reprezentace. Členové výboru se také zabývali cestami k využití evropských fondů v období 2014-2020 ve sportovním prostředí, pro které v ČR
zatím není vytvořen potřebný rámec, ani se na něm nepracuje. Na řešení
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musí zapracovat celé sportovní prostředí ve spolupráci s příslušnými ministerstvy.

funkce. Výbor na jeho místo jmenoval Marcela Petráska.

Výkonný výbor v rámci schůze poděkoval za práci
přítomnému předsedovi Legislativní rady VV ČSTV
Alexandru Károlyimu, který se podílel mimo jiné i na
přípravě novely Stanov ČSTV a který pro vytížení v
Legislativní radě Vlády ČR požádal o uvolnění z

Mgr. Jan Boháč,
Generální sekretář ČSTV

SK a TJ mají zájem o služby SCS
Jak jsme Vás informovali prostřednictvím minulého vydání Zpravodaje ČSTV a okresních sdružení ČSTV, byl
na našem webu zpřístupněn online dotazník zjišťující potřeby SK a TJ ve službách z oblasti legislativy, ekonomiky, organizace spolků, propagace sportu apod.
Sběr dat probíhal po dobu tří týdnů a za tuto dobu jsme zaznamenali více než 1800 aktivních respondentů
z 9029 SK a TJ z celé republiky. Takto vysoký zájem nás příjemně překvapil, neboť takový ohlas jsme neočekávali.
Získaná data je potřeba ještě dále analyzovat, zejména s ohledem na přizpůsobení služeb poptávce
v jednotlivých okresech. Lze však konstatovat, že většina SK a TJ má zájem o informační, poradenské i přímo
vykonávané služby ve všech nabízených oblastech. Služby žádané jednotlivými SK a TJ se samozřejmě liší
místně, v závislosti na jejich velikosti a zaměření i na velikosti obce působnosti. Samozřejmě jsme zaznamenali také několik negativních odpovědí. Jen částečně odrazujícím faktorem se ukázalo být případné částečné
zpoplatnění jednotlivých služeb což je v komerčním prostředí běžné.
„Věřím, že se nám podařilo klubům a jednotám ukázat nový směr, kterým se chceme v rámci projektu SCS
ubírat a jaké výhody díky projektu získají. Naše SCS budou schopna požadované služby SK a TJ nabídnout a
poskytovat.“ Komentoval dotazník a jeho výsledky pověřený člen VV ČSTV pro projekt SCS, Ing. Marek Hájek.
„Přestože se mohou SK a TJ vyjadřovat k poskytovaným službám průběžně, rádi bychom podobná šetření
v budoucnu opakovali,“ dodává ředitel projektu SCS, Ing. Vítězslav Holub.
Děkujeme všem představitelům SK a TJ
za vyplnění Dotazníku.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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ČSTV a Český olympijský výbor procházejí změnami
Restrukturalizace sportovního prostředí, avizovaná po zvolení nového Výkonného výboru ČSTV v čele
s Miroslavem Janstou v úvodu roku 2012 a zahájená po volbách Českého olympijského výboru, vedeného
Jiřím Kejvalem, pokračuje další fází.
Na 11. 4. 2013 je svoláno Plénum Českého olympijského výboru (ČOV), které bude jednat o úpravách stanov
ČOV. Olympijský výbor dostane novou strukturu, která zohlední jeho novou roli zastřešující sportovní organizace. Úprava stanov ČOV mimo jiné reflektuje působení a zastoupení sportovních klubů a tělovýchovných
jednot v rámci vlastní organizace ČOV. Český svaz tělesné výchovy se snažil maximálně koordinovat svůj
postup s kroky Českého olympijského výboru tak, aby mohl v rámci probíhající transformace na postupné
změny následně reagovat. Proto je na 27. 4. 2013, s krátkým odstupem po Plénu ČOV, svolána 28. valná
hromada ČSTV, kterou kromě projednání výročních zpráv, čeká také projednání novely stanov. Ústředním
motivem návrhu novely stanov ČSTV, vedle potřebných formálních a právních úprav textace, jakož i zakotvení vzniku a možnosti fungování Servisních center sportu, je reflexe společného úsilí Českého svazu tělesné
výchovy a dalších střešních sportovních organizací o transformaci českého sportovního prostředí pod gesci
Českého olympijského výboru (ČOV). Z probíhajících změn, z mnoha diskusí a možno říci i ze společenské
objednávky bude navrhována i dlouho zvažovaná změna názvu naší organizace.
Návrh novely stanov ČSTV byl připraven Komisí VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí, ve spolupráci s LPO VV ČSTV, již pro 27. VH ČSTV, která se konala 1.12. 2012. V rámci připomínkového řízení se
tehdy k novele stanov ČSTV vyjádřilo 12 okresních sdružení a 5 národních sportovních svazů. Po vyhodnocení a zapracování došlých připomínek byly s takto upraveným zněním návrhu novely stanov seznámeni těsně před konáním valné hromady zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ.
Návrh novely stanov však nebyl v prosinci loňského roku předložen 27. VH ČSTV ke schválení a VV ČSTV
rozhodl, právě z důvodu návaznosti na postup ČOV, o jeho předložení až na 28. VH ČSTV, spolu s návrhem
na změnu názvu ČSTV. Sdružené subjekty byly v té souvislosti na valné hromadě 1.12.2012 vyzvány
k otevřené diskusi s tím, aby do tří měsíců vyjádřily názor ke změně názvu organizace. K termínu 20. března
2013 se pouze dvě organizace vyjádřily proti změně názvu s tím, že se v místě podařilo napravit a udržet
dobré jméno organizace. Z operativního průzkumu mezi členskou základnou jednoznačně vyplynulo, že naprostá většina sdružených organizací podporuje změnu názvu. V rámci interní diskuse v ČSTV byly v užším
výběru posuzovány celkem tři varianty možného nového názvu ČSTV, vycházející ze sousloví Česká sportovní unie.
Přibývá argumentů, proč již přejmenování neodkládat. ČSTV není až na lokální výjimky respektované jméno.
Převládá negativní veřejné mínění, extrémně zesílené po ztrátě Sazky, což je s příchodem mladších generací
zastupitelů stále citelnější překážka při jednání s politickými partnery – obcemi, městy, kraji, ale i vládou či
členy parlamentu. Důvodem pro změnu názvu je i změna zaměření a účelu existence naší organizace, nová
pozice ve struktuře organizovaného sportu v ČR, kdy těžiště práce bude v poskytování servisu sportovním
subjektům celého sportovního prostředí. Nové jméno servisní střešní sportovní organizace bude komunikováno současně s novými stanovami Českého olympijského výboru. Provést změnu právě v tento okamžik, kdy
dochází i k úpravám struktury ČOV, doporučují i marketingoví odborníci. Přejmenování ČSTV je integrální
součástí postupujícího procesu transformace českého sportovního prostředí. Změna názvu tak ve faktické
rovině uzavře neblahé období organizace i českého sportu, který vlastní vinou přišel o možnosti systémového
financování, o řadu majetků a pošramotil si dobré jméno před veřejností i politickou reprezentací. Nový název
také ztratí pachuť centrálně a stranicky řízené „tělovýchovy“ v rámci jednotné Národní fronty před rokem
1989, kdy ČSTV bylo nástrojem totalitního režimu.
Výkonný výbor ČSTV je přesvědčen, že změna názvu občanského sdružení ČSTV, provázející jeho novou
roli ve sportovním prostředí, přispěje jednoznačně pozitivně k posílení dobrého jména organizace, její integrity a umožní vybudování silné značky, která v českém sportu bude i nadále znamenat nepominutelnou hodnotu.
Mgr. Jan Boháč,
Generální sekretář ČSTV
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Změna právní formy občanského
sdružení.
S ohledem na množící se dotazy v souvislosti s přijetím zákona č.
68/2013Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost předkládáme sdruženým subjektům v ČSTV
následující informaci.
Účinností nového občanského zákoníku, tj. dnem 1.1.2014 se změní občanská sdružení na spolky dle nové právní úpravy. K této změně dojde přímo ze zákona s tím, že nová právní úprava spolků se
obsahově blíží dosavadní úpravě občanských sdružení. Bez ohledu
na určité formální změny bude tedy nadále podstatou spolku naplňování společných zájmů členů a základním
znakem dobrovolnost spolčování se v něm. Ke splnění formálních změn je pak poskytnuta spolkům lhůta tří
let.
Zákon č. 68/2013Sb. v souvislosti se změnou občanských sdružení na spolky dává sdružením možnost, nikoli ovšem povinnost, změnit se ještě před účinností nového občanského zákoníku na obecně prospěšnou
společnost. Jedná se o dobrovolnou změnu, která předpokládá souhlas všech členů sdružení. Rozhodnutí o
této změně může sdružení učinit nejpozději do 31.12.2013, tj. před tím, než se ze zákona změní na spolek.
Ovšem s ohledem na shora uvedené, tj. především s ohledem na povahu nově upraveného spolku, nelze
sdruženým subjektům doporučit, aby prováděly dobrovolnou změnu na obecně prospěšnou společnost,
neboť ta má obsahově jiný charakter (jejím základním znakem je poskytování obecně prospěšné služby veřejnosti nikoli naplňování společných zájmů členů).

Legislativně právní odbor ČSTV

Reklama
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Moderní sportovní klub - Sponzorství I.
Příručka „Moderní sportovní klub“ na www.cstv.cz
Právní prostředí České republiky pojem sponzor nebo sponzorství zatím výslovně nezná. Za sponzorství lze
ve smyslu níže uvedeného textu považovat prodej reklamy sportovním klubem či jinou formu propagace sponzora (např. umožnění prodeje výrobků sponzora na akcích klubu). Uzavíraná smlouva se pak může označit
jako smlouva sponzorská, nicméně z hlediska právního řádu se bude jednat o tzv. nepojmenovanou smlouvu.
Z tohoto důvodu je při uzavírání takové smlouvy třeba důsledně dbát na to, aby byla přesně upravena vzájemná práva a povinnosti, neboť nelze podpůrně užít ustanovení zákona, jak tomu je u smluv pojmenovaných.
Takto vytvořený příjem je však pro klub příjmem zdaňovaným, příjmem z hospodářské činnosti, která by měla
být uvedena ve stanovách klubu.
Na sport a tělovýchovu je také podle zákona o dani z příjmu možné poskytnout sportovnímu klubu dar
odečitatelný od základu daně, a to jak fyzickou (nejméně 1000 Kč, v úhrnu nejvíce 10% ze základu daně), tak také právnickou osobou (nejméně 2000 Kč, v úhrnu nejvíce 5% ze základu daně), avšak za tento dar by neměla být poskytována žádná protiplnění.
Vyhledání a péče o sponzora
Má váš klub plán uspořádat sportovní akci, vytvořit nové družstvo, otevřít nový kroužek, rekonstruovat sportoviště atd., pak potřebuje získat na tyto plány náležité zdroje. Jedním z využívaných způsobů navýšení zdrojů
je získání sponzora. Jakým způsobem vhodného sponzora vyhledat, oslovit, získat a udržet se pokusíme naznačit na následujících řádcích.
Sdělte sponzorovi účel, na který od něj chcete získat zdroje!
Každá organizace uvítá další zdroje, měla by však vědět, na jaký účel kolik prostředků potřebuje, čeho chce
získáním sponzora dosáhnout. Také zvažte, jaká je nejlepší podoba ujednání se sponzorem. Jakou část plánovaných činností má sponzorství pokrýt.
Jasně stanovte, kdo jsou vaši členové, jaký program a aktivity jako klub nabízíte a kdo jsou lidé, které chcete
do klubu/ na akci nalákat. Tyto informace jsou pro potenciální sponzory velice důležité, umožní jim posoudit,
zda se vaši členové nebo účastníci vaším klubem pořádané akce shodují s jejich „cílový trhem“. Případně zda,
váš klub nebo akce představují hodnoty, které by rádi spojili se svou značkou. Cílovým trhem se rozumí skupina lidí, kterou firma považuje za potenciální kupce svého produktu/služby. Při jednáních se sponzory může
situaci usnadnit, pokud jste schopni rozvinout informace o členech a funkcionářích klubu: věku, pohlaví, oblasti
bydliště, rodinném stavu.
Kdo může být sponzorem?
Vaším sponzorem může být prakticky kdokoliv ať již jednotlivec, obchodní společnost či jiná organizace, jestliže jejím zástupcům ukážete odpovídající protihodnotu za poskytnuté peníze.
Prodiskutujte okruh potenciálních sponzorů s lidmi z klubu. Informace shromážděné o vašich členech a zákaznících Vám mohou výrazně pomoci. Zamyslete se nad
tím, jaké společnosti by mohly své produkty a služby
nabídnout právě těmto lidem. Ne každá firma bude mít
zájem zrovna o specifické sportovní aktivity vašeho klubu.
Sledujte informace v médiích a místní inzerci. To, že
společnost již sponzoruje nějaký jiný klub nebo akci, nemusí znamenat, že nemá další prostředky, které by na
podobné účely mohla uvolnit, nebo že vaše nabídka nemůže být pro ni zajímavější. Místní inzerce Vám navíc
prozradí, která společnost má zájem na oslovení obyvatel ve vašem okolí. Velikost společnosti není rozhodující.
Záleží na jejím přístupu k podobným aktivitám. V případě, že by vaše nabídka byla mimo možnosti menší společnosti, můžete zvážit její rozdělení a nabídnutí několi-
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ka menším firmám. Jestliže je většina členů klubu z jeho okolí, oslovování místních potenciálních sponzorů je
na místě.
Co se týká sponzorství, neexistují limity. Důležité je však mít na paměti, abyste nabídky jednotlivým potenciálním sponzorům vytvářeli adresně. Oslovované společnosti rozhodně neocení, když jim dáte najevo, že jsou
jen jednou z „mnoha“ oslovených.
Jakmile budete mít sestavený seznam potenciálních sponzorů, zjistěte si o nich nějaké podrobnosti. Má společnost nastavena nějaká pravidla pro sponzorství (podpora pouze profesionálních týmů)? Možná neposkytuje
finanční podporu, ale může upřednostňovat materiální podporu. Je-li to možné, zjistěte, kdy společnost sestavuje rozpočet, abyste mohli váš návrh směřovat na toto období a dostali se tak do plánu na příští rok.
Co sponzoři hledají?
Sponzory zajímají potenciální zákazníci. Chtějí nové příležitosti, pamatujte, že můžete nabídnout příležitost, o
které ještě ve společnosti nepřemýšleli (proto Vás ještě sami neoslovili).
Sponzoři hledají účelnější formy propagace a reklamy než ty, které dosud využívají. Společnosti, chtějí být
spojovány s úspěchem, společensky oceňovanými hodnotami a dobrou věcí, a očekávají od vás profesionální
výkony. Úspěchem pro ně samozřejmě bude i dobrá pověst vašeho klubu v okolí, spokojení členové a účastníci klubem pořádaných kurzů a akcí, nemusí jít vždy o výsledky.
Co může klub nabídnout?
Nabídka na sponzorství klubu může obsahovat některé z níže navrhovaných plnění (výčet není závazný ani
vyčerpávající, zvažte sami, co má váš klub k nabídnutí a buďte kreativní).
▪ reklamní plochy na sportovištích (různé umístění, různé ceny)
▪ označení a bannery v dalších prostorách využívaných klubem30Sponzorství
▪ volné vstupenky, startovné, kursovné na klubem pořádané akce
▪ příležitost hostit na sportovišti firemní akce společnosti (pomoc s pořádáním)
▪ uvádění sponzora na seznam oficiálních hostů
▪ slavnostní výkop/výstřel
▪ předávání cen
▪ uvedení loga a názvu sponzora na programech a dalších oficiálních tiskovinách
▪ uvedení loga a názvu sponzora na tiskových zprávách, hlavičkových papírech a balíčcích pro novináře
▪ uvedení loga a názvu sponzora v rámci propagace akce/klubu v novinách a televizi
▪ zmínění sponzora v rámci oznámení v místním rozhlase nebo rádiu
▪ uvedení loga a názvu sponzora na merchandise produktech (logem klubu označená trička, čepice, přívěšky,
odznaky,...)
▪ uvedení loga a názvu sponzora na diplomech, medailích, pohárech
▪ možnost představení sponzora dalším organizacím/lidem kteří by se
mohli stát jeho potenciálními zákazníky
▪ poskytnutí práv spojených s pojmenováním akce/klubu
▪ nabídnutí výstavního/prodejního prostoru na místě akce
▪ možnosti zapojení pro zaměstnance sponzora (aktivní, divácké)
▪ internetové stránky k propagaci sponzora a k propojení s jeho internetovými stránkami
Vždy si pamatujte, že musíte znát náklady, které jsou spojené s protislužbami, které nabízíte a získat od sponzora více. Jaký by mělo smysl získat
sponzora, který Vám nepřinese další zdroje, nebo Vás bude dokonce stát
peníze.
Text převzatý z publikace Moderní sportovní klub:
http://www.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf
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Seminář manažerů krajských Servisních center sportu
Sportovní centrum Nymburk hostilo ve dnech
25. a 26. března 2013 pracovní seminář manažerek a manažerů nově zřizovaných krajských Servisních center sportu.

Intenzivní dvoudenní program zahájil krátkým
úvodem místopředseda ČSTV za SK a TJ, olympijský zmocněnec pro regiony a také pověřený člen
VV ČSTV, Ing. Marek Hájek. Následovalo představení jednotlivých krajských manažerů, vybraných na
základě interního výběrového řízení.
Kompletní náplň semináře připravil ředitel projektu SCS, současně manažer SCS Kraje Vysočina
a ředitel RS ČSTV Jihlava, Ing. Vítězslav Holub.
Program se skládal z bloků vysvětlujících a analyzujících přínos vzniku SCS pro sportovní prostředí,
zejména sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, ale
také krajské a okresní svazy. Detailně byla prezentována rekapitulace loňského
úspěšného startu projektu,
v podobě administrace dotací
na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení pro Fotbalovou asociaci ČR, Českou
jezdeckou federaci, Český
svaz kanoistů a Český svaz
orientačních sportů. Hlavním
blokem programu pak byly
informace o způsobu realizace projektu SCS v roce 2013.
Seminář od počátku provázela otevřená atmosféra a všichni účastníci měli možnost reagovat na
prezentované skutečnosti. V závěru prvního pracovního dne přítomní manažeři postupně představili

specifika svého kraje a jeho sportovního prostředí, a
z nich vycházející plány na realizaci projektu SCS.
Druhý den pokračoval seminář společnou prací
ve skupinách. Byly diskutovány hlavní úkoly
v oblastech legislativy, poskytovaných služeb, spolupráce se samosprávou a vícezdrojového financování projektu SCS. Postupným definováním cílů a
priorit se všichni účastníci
spolupodíleli na utváření realizační fáze projektu. Před
závěrečným
hodnocením
byly stanoveny konkrétní
úkoly pro nejbližší období a
nastaven způsob komunikace a kontroly, které by měly
zajistit efektivní spolupráci a
řízení projektu. Místopředseda ČSTV Marek Hájek byl
s průběhem semináře velmi
spokojen: „Jasně se ukázalo,
a manažeři to pochopili, že
přístup k poskytování služeb ve sportovním prostředí musí být jiný, než tomu ve většině případů dosud
bylo. Potěšilo mě, jak byli manažeři na semináři aktivní a jak pozitivně reagovali na všechny úkoly, které jsou před nimi. Pokud se podaří všechny naplánované kroky uskutečnit, měl by být servis pro celé
sportovní prostředí do budoucna zajištěn. Nepůjde
to však rychle a nebude to jednoduchá práce. Ale
toho jsme si vědomi“.
Seminář hodnotili pozitivně i přítomní krajští
manažeři a shodli se na potřebnosti jeho opakování.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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Reklama
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Právní poradna
Odpovědnost cvičitele při vedení tréninku
V této právní poradně bychom chtěli pomoci trenérům, cvičitelům, TJ a SK při řešení problematiky odpovědnosti za vznik škody při sportovní
činnosti.
Úvodem je potřeba předeslat, že otázka odpovědnosti za škodu je především závislá na individuálním
posouzení konkrétních okolností případu, kterých
může být velké množství.
Odpovědnost za vznik škody (a to jak na zdraví tak
na majetku) je zejména upravena v občanském zákoníku s tím, že jsou zde stanoveny podmínky jejího
vzniku. A právě skutečnost, zda byly či nebyly tyto
podmínky naplněny je vždy nutné posuzovat
v konkrétním případě.
Aby byla založena obecná odpovědnost za vznik
škody, musí být splněny následující předpoklady:


dojde k porušení určité právní povinnosti, a to
povinnosti:


vyplývající z obecně platných právních
předpisů



vyplývající z jiných předpisů - interních,
bezpečnostních, stanov apod.



vyplývající ze smluvobecné povinnosti stanovené §415 obč. zák., který stanoví, že
„každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí“



vznikne škoda



mezi porušením povinnosti a vznikem škody
existuje vztah příčiny a následku



odpovědná osoba porušení povinnosti zavinila
(úmyslně nebo z nedbalosti)



Jestliže některý z výše uvedených předpokladů
chybí, odpovědnostní vztah nevzniká a škoda
byla způsobena náhodou.
Jak je osoba cvičitele odpovědná za případný
úraz?
V případě odpovědnosti cvičitele (trenéra) za způsobenou škodu, je třeba upozornit, že cvičitel je tzv.
osobou, kterou užívá právnická osoba – konkrétně
např. tělovýchovná jednota, sportovní klub – ke své
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činnosti. Zde odpovídá za činnost takové osoby poškozenému tělovýchovná jednota nikoli cvičitel. Rovněž tělovýchovná jednota může svou odpovědnost
vyloučit, a to zejména tím, že úspěšně prokáže nedostatek zavinění na straně osob, které ke své činnosti užívá. Vůči cvičiteli, který svým jednáním zavinil vznik škody, za kterou poškozenému odpovídá
TJ, má tato TJ tzv. regresní nárok, tedy může požadovat vůči cvičiteli náhradu.
Jakou kvalifikaci musí mít osoba, která vede trénink?
Pokud jde o kvalifikaci osoby, která vede trénink, pak
v případě, kdy je tato činnost vykonávána osobou na
základě jejího členského vztahu k TJ/SK, pak obecně závazné právní předpisy žádnou speciální kvalifikaci nevyžadují. Shodné platí i u většiny případů,
kdy je tato činnost prováděna na základě zaměstnaneckého poměru či jiného pracovně-právního vztahu. Určitá odborná kvalifikace je požadována
v případech, kdy je činnost spočívající v poskytování
tělovýchovných služeb vykonávána osobu na základě živnostenského oprávnění nebo, když živnost
provozuje TJ/SK (požadavky na odbornou kvalifikaci
jsou
upraveny
zákonem
č.
455/1992Sb.
o živnostenském podnikání v platném znění a jsou
podmínkou, bez jejíhož splnění by vůbec nebylo živnostenské oprávnění vydáno).

Nicméně z hlediska možného vzniku odpovědnosti za vznik škody (hlavně pak úrazu) lze doporučit,
aby vedení tréninku bylo svěřeno osobě, která s ní
má určité praktické zkušenosti, i když tyto nemusí
být podloženy nějakým úředním osvědčením.
V případě trestní odpovědnosti (oproti shora uvedené občanskoprávní odpovědnosti) je za spáchání trestného činu (zejména přichází v úvahu ublížení na zdraví) vždy odpovědná pouze osoba,
která se svým jednáním tohoto činu dopustila.
Ovšem i trestní odpovědnost může přicházet
v úvahu pouze tehdy, jsou-li splněny předpoklady
vzniku této odpovědnosti dle trestního zákona.
Jaké podmínky je nutné při tréninku splnit
z hlediska bezpečnosti?
Bezpečnostní pravidla při výkonu sportovní činnosti nejsou stanovena žádným obecně závazným
právním předpisem. Navíc se požadavky na bezpečnost budou lišit v závislosti na provozování
konkrétního druhu sportovní činnosti. Proto je
v tomto ohledu hlavní zajištění dodržení pravidel a
předpisů daného sportu, protože ty nejlépe odrážejí zkušenosti s provozováním té které sportovní
činnosti (např. nutnost zajištění dostatečné péče o
výstroj a výzbroj sportovce, nutnost zohlednit klimatické podmínky, věk a schopnost sportovců
atd.). Ale může se jednat i o další předpisy např.
sportovního svazu k zajištění co nejbezpečnějšího
provozování daného sportu (různé řády, směrnice
apod.). Je vhodné tato pravidla rámcově stanovit
a seznámit s nimi účastníky sportovní akce (ať se
jedná o trénink či sportovní závod).
Jak je možné případné škody na zdraví pojistit?
Pojištěn může být poškozený pro případ vzniku
škody (úrazu).
V tomto případě je pojistnou událostí samotný
úraz (jiná škoda) a na základě toho je pojišťovnou
nahrazena vzniklá škoda. Proti tomu, kdo za vznik
škody odpovídá může pojišťovna uplatnit svůj regresní nárok (náhradu toho co plnila).

Pojištění odpovědnosti za vznik škody.
Fyzická osoba (cvičitel, trenér) nebo právnická
osoba (TJ/SK) se může nechat pojistit pro případ
vzniku její odpovědnosti za škodu. To znamená,
že pokud svým jednáním způsobí škodu a za tuto
bude odpovídat, její povinnost z odpovědnostního
vztahu a to zejména povinnost k náhradě vzniklé
škody přebírá pojišťovna (vznik odpovědnosti, respektive její stanovení kompetentním orgánem –
nejčastěji soudem, je zde pojistnou událostí).
Dle pojistné smlouvy č. 7720720473 uzavřené
mezi ČOV a Kooperativou, a.s. je pojištěna odpovědnost trenérů, kteří vykonávají svou činnost pro
subjekty sdružené v ČSTV (TJ/SK a svazy), a to
na základě pracovně právního vztahu (pracovní
poměr, DPP, DPČ), na základě členského vztahu
k TJ/SK/svazu nebo jako OSVČ v souladu se
svým živnostenským oprávněním.
V rámci pojistné smlouvy č. 595039825-4 uzavřené mezi ČSTV a Kooperativou, a.s. je pojištěna
odpovědnost za škodu některých sportovních svazů (které o to projevily zájem). Je pojištěna i škoda způsobená při sportovních akcích pořádaných
jiným subjektem sdruženým v ČSTV (např. TJ)
pokud, je tato akce pořádána buď jménem sportovního svazu nebo na základě pověření, které
tento sportovní svaz udělí k uspořádání sportovní
akce). Ostatním subjektům je v této souvislosti
třeba doporučit uzavření takového pojištění.
Bližší podmínky pojištění a návody, jak postupovat
při vzniku škodní události kryté shora uvedenými
pojistkami ČSTV, jsou k dispozici na internetových
stránkách ČSTV.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní a personální
odbor ČSTV

Úrazové pojištění v určitém minimálním rozsahu
pojistného plnění je sjednáno pojistnou smlouvou
č.1310000010 mezi ČOV a Pojišťovnou VZP, a.s.
Podle této smlouvy jsou pojištěni jednak členové
v ČSTV sdružených TJ a SK, a dále i ostatní
účastníci sportovních akcí pořádaných TJ a SK.
To samozřejmě nevylučuje sjednat si další úrazové pojištění.
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Evidence členské základny
Dotaz:
Dobrý den, mohli byste mi vysvětlit, proč musím
dělat evidenci členské základny pro okresní sdružení ČSTV a také pro náš sportovní svaz - pokaždé v jiném formátu. Proč není možné, aby si ČSTV
databáze stáhl přímo ze sportovního svazu
(základna je totožná). Jsem dobrovolný pracovník
a celkem nevím, proč mám ztrácet svůj čas tím, že
2x zadávám do počítače to stejné. Odpověď mi
neumí dát ani okresní sdružení ani sportovní svaz.
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den, zdá se mi velice nepravděpodobné, že
na Vaši otázku nebyl schopen odpovědět nikdo z
okresního sdružení nebo sportovního svazu. Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) obdržel jeden dotaz ze strany svazů a několik dotazů od tělovýchovných jednot, které požadovaly sjednotit proces
sběru dat. Myslím, že je třeba proces a principy
sběru dat objasnit tak, abychom v příštím roce opět
mohli požádat o vaši spolupráci při sčítání členské
základny.
Nejprve bych chtěl objasnit důvody sběru dat po
linii okresních sdružení ČSTV. ČSTV je občanské
sdružení sdružující fyzické osoby skrze základní
organizační články, kterými jsou: tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (dále jen SK a TJ) a národní
sportovní svazy (dále jen svazy). Ve Stanovách
ČSTV je zakotvena povinnost organizačních článků, každoročně poskytovat údaje o členské základně. Tato povinnost se následně přenáší na okresní
sdružení ČSTV, které sbírají údaje od SK a TJ.
Data jsou sbírána z důvodu evidence počtu členů
organizace a jsou dále využita jako argument při
vyjednávání podpory s MŠMT a místními samosprávami. Členská základna bývá jedním z kritérií
v dotačních a grantových programech. Statistika
ČSTV je na různých úrovních veřejné zprávy využívána jako jeden ze zdrojů dat.
V současnosti je struktura ČSTV v jeho stanovách
definována tak, že TJ nebo SK (jakožto právnické
osoby) se můžou sdružit pouze skrze okresní sdružení ČSTV. Kluby, které jsou členy pouze svazu,
nejsou členy ČSTV. U fyzických osob platí, že každý člen svazu je zároveň členem ČSTV. Právě po
linii okresních sdružení eviduje ČSTV přehled o
počtu sdružených SK a TJ a jejich členské základně.
ČSTV nemůže přejímat databáze od svazů ze
dvou hlavních důvodů:

12

1) svazy sdružují jednotlivé sportovní oddíly, které nejsou nositelem právní subjektivity SK a TJ.
ČSTV sdružuje SK a TJ. Tento problém samozřejmě není u jednooborových SK a TJ, kde
jednomu IČ odpovídá jedno sportovní odvětví a
evidence by mohla být sdílená (ČSTV sdružuje
2/3 jednooborových SK a TJ tj. přes 6tis. SK a
TJ). Pro zbylých 3tis. SK a TJ, které sdružují cca
760 tis. členů (tj. více jak polovinu členské základny ČSTV), jednoduché řešení neexistuje.
2) Většina svazů si vede evidenci aktivních členů,
kteří aktivně hrají svazovou soutěž, ale neevidují sportovce, kteří soutěž nehrají a kteří využívají např. prostory SK ke své sportovní činnosti a
jsou jejími členy. V některých SK se může jednat pouze o jedince, ale u větších klubů to jsou
celé oddíly amatérských volejbalistů, fotbalistů,
turistů . . .
Od roku 2012 MŠMT financuje vrcholový sport
přes národní sportovní svazy. MŠMT od tohoto
roku, zcela správně, vyžaduje po svazech evidenci
členské základny na základě, které bude rozdělovat dotace jednotlivým svazům. Oproti minulosti,
kdy se používala pouze data z informačního systému ČSTV, se nyní statistiky svazů propadají o tisíce členů. Jedná se o právě zmiňované „rekreační
sportovce“. Některé svazy se nyní obrací na svoje
oddíly a žádají o doplnění členské evidence o tyto
členy.
Oproti celé Evropě jsou v Česku sportoviště ve
vlastnictví právě SK a TJ. Pokud, ale SK a
TJ vlastní nebo spravují většinu sportovišť v zemi,
poskytují také prostory a příležitost pro sportování
široké veřejnosti, to znamená i té části populace,
co nehraje žádnou soutěž a tím pádem není členem žádného svazu. Tyto sportovce evidují SK a
TJ a cílem ČSTV je získat pro ně podporu od samospráv nebo MŠMT a jejich evidence je první
krok k vyjednávání. Podle mého názoru je sportování „pro radost“ stejně důležité jako soutěžní sport
a mělo by být podporováno z veřejných zdrojů.
Kroky celého sportovního prostředí budou určitě
směřovat ke zjednodušení celé situace, a to především snahou o vytvoření jednotné databáze. Velice
si vážíme práce dobrovolných pracovníků a v žádném případě je nechceme nadměrně zatěžovat,
ale v současné situaci je evidence členské základy
v ČSTV nutností.
Individuální dotazy k evidenci členské základny
posílejte na opatrny@cstv.cz
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

Blahopřejeme
Atletika
Celkem pět medailí a další umístění těsně pod stupni vítězů
si odváží česká výprava z HME ve švédském Göteborgu.
Jediné zlato a také nový český rekord vybojoval čtvrtkař
Pavel Maslák, který navíc přidal společně s trojicí Daniel
Němeček, Josef Prorok a Petr Lichý bronz ze štafety. Další
bronzové medaile vybojovali koulař Ladislav Prášil, výškař
Jaroslav Bába a ženská štafeta ve složení Denisa Rosolová,
Jitka Bartoničková, Lenka Masná a Zuzana Hejnová.
Biatlon
Ondřej Moravec vyhrál poprvé v kariéře závod SP.
V norském Oslu na Holmenkollenu ovládl závod s hromadným startem.
Kvartet Michal Šlesingr, Jaroslav Soukup, Vít Jánov a Ondřej Moravec skončili třetí ve štafetě SP v generálce na OH
v ruském Soči.
Gabriela Soukalová opanovala finále SP v ruském Chanty
Mansijsku, když dokázala zvítězit ve sprintu, následném
stíhacím závodě i závěrečném závodě s hromadným startem. Na stupně vítězů se poprvé v sezóně dokázal prosadit
také Michal Šlesingr, který byl po opravě výsledků dodatečně zařazen na dělené třetí místo.
Judo
Na GP v tureckém Samsunu se na třetí místa ve svých kategoriích dokázali prosadit Jaromír Ježek (do 81 kg), Alexandr Jurečka (do 90 kg) a také Lukáš Krpálek (do 100 kg).
Kanoistika
V Račicích se bude v roce 2017 konat poprvé v historii MS
v rychlostní kanoistice. Na zasedání ve skotském Glasgow
o tom rozhodlo vedení Mezinárodní kanoistické federace.
Lyžování
Šárka Pančochová vyhrála jako první Češka sérii World
Snowboard Tour. Zvítězila v rámci disciplíny slopestyle i v
celkovém pořadí snowboardistek.
Velmi úspěšný juniorský světový šampionát v tureckém
Erzurumu za sebou mají české snowboardistky Eva Samková, která se potřetí stala juniorskou mistryní světa ve snowboardcrossu a Ester Ledecká, která získala dokonce tituly
dva. Vyhrála totiž závody v obřím i v paralelním slalomu.

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila v závodu SP ve
švýcarském Veysonnaz na třetím místě a stejná pozice jí
patřila před finále sezony i v průběžném pořadí.
Metaná
Na ME mládeže a juniorů v lední metané ve Vídni obsadila
česká výprava v hodnocení národů 4. místo.
Na ME mužů a žen v lední metané ve slovinském Bledu
získalo družstvo žen stříbro v soutěži na cíl a bronz v týmovém hodnocení, muži přidali bronz v soutěži družstev na
cíl, což stačilo na celkové 4. místo v hodnocení národů.
Rychlobruslení
Martina Sáblíková vyhrála v německém Erfurtu závod na
5 000 m a upevnila si vedení v hodnocení SP na dlouhých
tratích.
Martina Sáblíková vyhrála posedmé za sebou hodnocení SP
na dlouhých tratích. K udržení prvního místa jí stačila šestá
příčka v závodě na 3 000 metrů ve finále seriálu v Heerenveenu.
Martina Sáblíková obhájila na MS v ruském Soči v závodu
na 5 000 m titul, v závodě na 3 000 m navíc získala stříbrnou medaili.
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Blahopřejeme
Skiboby
Celkem 12 cenných kovů získali naši reprezentanti na MS v
rakouském Bad Hofgasteinu. Královnou šampionátu se stala Alena Housová, která vyhrála slalom, obří slalom, superG i kombinaci. Zlato v super-G, obřím slalomu a kombinaci
a bronz ve slalomu vybojoval Pavel Čiháček. Medailovou
sbírku doplnila Klára Hofmanová stříbrem za super-G a
kombinace a bronzem ve slalomu a v obřím slalomu.
Tenis
Český tenisový svaz získal poprvé v historii Evropskou tenisovou trofej.

Kalendář sportovních událostí
v měsíci dubnu 2013
Datum

Sportovní akce

Místo konání

23. 03. - 01. 04. 2013

ME juniorů

Wien/AUT

28. 03. - 07. 04. 2013

MS muži 2013 - curling

Viktoria/CAN

29. 03. - 07. 04. 2013

ME kadetky – Bar + Kladovo - volejbal

MNE a SRB

30. 03. - 14. 04. 2013

semifinále play-off Extraligy mužů i žen ve florbale

CZE

bowling

02. a 03., 06. a 07., 10. 04. 2013 I.kolo - čtvrtfinále play-off ŽBL - ženy basketbal

CZE

02. - 06. 04. 2013

MS v synchronizovaném bruslení - krasobruslení

Boston/USA

05. - 06. 04. 2013

Squash Czech Masters Open

Praha

06. 04. 2013

MT kad ř.ř. - zápas

POL

06. 04. 2013
06. 04. 2013

MČR Aquatlon
Praha
14. Mistrovství ČR na dlouhé dráze nominační závody - veslování
Hořín

06. - 07. 04. 2013

CZECH OPEN 2013 - taekwon-do ITF

SC Nymburk

09. - 13. 04. 2013

ME dorostenců a juniorů v silovém trojboji

Praha

11. - 21. 04. 2013

MS mixed doubles 2013 -curling

Fredericton/CAN

12. - 14. 04. 2013

Ligy mládeže- šachy

CZE

12. - 21. 04. 2013

ME kadeti – Laktas + Indija - volejbal

BIH a SRB

12. - 14. 04. 2013

Czech OPEN Racketlon

Praha

13. 04. 2013

Mistrovství ČR v chůzi

Poděbrady

13. 04. 2013

Jarní veslařská regata - veslování

Brno
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13. 04. 2013

ČP Aquatlon

Liberec

13. - 14. 04. 2013
13. a 14., 17. a 18.,
21. 04. 2013
13. - 14. 04. 2013

COMPO Extraliga - Play off-badminton

CZE

II.kolo - semifinále play-off ŽBL - ženy basketbal
ISMF Scarpa SP Závodní skialpinismus

CZE
Tromso/NOR

15. - 20. 04. 2013

EP v Terčové lukostřelbě

Riom/FRA

18. - 21. 04. 2013

MS masters v benčpresu

Praha

18. - 21. 04. 2013

MZ jezdectví - jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží

Kladruby n.Labem

17. - 21. 04. 2013
19. - 21. 04. 2013

Finálový turnaj MČR 2012/13 mužů a žen-curling
XXVII. Memorial Paolo d’Aloja - veslování

CZE
Piediluco/ITA

20. 04. 2013
20. 04. 2013

SUPERFINÁLE FLORBALU 2013
MT sen. ř.ř. - zápas

Praha
CRO

20. 04. 2013

ČP - KYJOVSKÉ SLOVÁCKO sil. cyklistika

Kyjov

20. 04. 2013

M ČR v nočním OB

Jičín

20. - 21. 04. 2013

MČR juniorů (U17)-badminton

Orlová-Lutyně

20. - 21. 04. 2013
20. 04. 2013
21. - 30. 04. 2013
23. a 24., 27. a 28. 04.,
01. 05. 2013

Kontrolní závod ČVS - veslování
Aquatlon
MS amatérů- šachy

Račice
Jablonec nad Nisou
Iasi/ROM

o třetí místo play-off ŽBL - ženy basketbal

CZE

23. 04. 2013
24. - 28. 04. 2013

Táborské okruhy sil. cyklistika
Euro Floorball Tour mužů

Tábor
FIN

24. - 28. 04. 2013

Euro Floorball Tour žen

Brno/CZE

24. - 28. 04. 2013
24. a 27. a 30. 04.,
02. a 04. 05. 2013

Přátelská utkání reprezentace juniorek s Finskem ve florbale

CZE

finále play-off ŽBL - ženy basketbal na tři vítězné zápasy

CZE

24. - 28. 04. 2013

Gracia Orlová sil. cyklistika

Orlová

25. 04. 2013

Memoriál Josefa Křivky sil. cyklistika

Pardubice

26. - 28. 04. 2013
27. 04. 2013

Extraliga - 9. + 10. + 11. kolo- šachy
MT kad. ř.ř., v.s. zápas

CZE
POL

27. 04. 2013

2.kolo MČR druž.sen v.s. - zápas

Teplice

27. 04. 2013

JEVÍČKO sil. cyklistika

Jevíčko

27. - 28. 04. 2013

MČR žáků (U15)-badminton

Plzeň-Doubravka

27. - 28. 04. 2013

MČR 2013 vozíčkářů-curling

CZE

27. - 28. 04. 2013

Jarní náborová veslařská regata - veslování

Praha

27. - 28. 04. 2013

MČR juniorů bowling
Chomutov
MaXimus cup - International Championship of the Czech Repub20.04.-21.04.2013
lic in muaythai
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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