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Zpráva ze schůze VV ČSTV 9. 4. 2013 

 

Vzhledem k vydání speciálního čísla Zpravodaje ČUS, které bylo věnované pouze změně 

jména Českého svazu tělesné výchovy na Českou unii sportu, zveřejňujeme v tomto čísle 

dvě zprávy ze schůze VV ČUS (ČSTV). V první zprávě je ještě používán jako název 

organizace Český svaz tělesné výchovy, vzhledem k tomu, že zasedání proběhlo ještě 

před VH ČUS. 

  

Výkonný výbor ČSTV schválil smlouvu o prodeji a převodu majetku, 

pozemků, sportovišť a budov v Praze na Strahově Fotbalové asociaci 

České republiky. Pověření a podmínky k tomuto kroku obdržel VV ČSTV 

od delegátů loňské prosincové valné hromady. Dále výbor projednal a 

schválil písemné podklady pro 28. valnou hromadu ČSTV, která se koná v 

sobotu 27. dubna 2013 v SC Nymburk.  

  

Podstatnou část jednání Výkonného výboru zabrala rozsáhlá a důkladná 

písemná zpráva pro delegáty dubnové 28. valné hromady ČSTV. Hlavní 

část tvoří zpráva o činnosti výboru, o majetku a hospodaření, návrh 

rozpočtu a 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 „Vše 

se nám podařilo zkoordinovat s Českým olympijským výborem tak, aby 

jednotlivé kroky transformace českého sportovního prostředí na sebe 

navazovaly. Za uplynulý rok se ČSTV má čím pochlubit, a to nejen v 

hospodaření. Jsem také rád, že nejen sportovci vnímají změny pozitivně. 

Nové Stanovy ČOV budou schváleny 11. 4. a Stanovy ČSTV jsou připravené 

ke schválení 27. 4. Jsem přesvědčen, že se letos dostaneme v péči o 

sport v ČR zase o krok dopředu. Posune nás i změna názvu ČSTV, která 

nás definitivně odstřihne od minulosti. Chceme být moderní, 

důvěryhodnou a efektivní organizací, zajišťující potřebnou odbornou 

podporu pro sportovní prostředí. To ovšem znamená neustále na tom 

tvrdě pracovat, a to v Praze, v krajích i v okresech “.  Výbor dále 

projednal podobu smluvních vztahů s Fotbalovou asociací ČR k převodu a 

prodeji sportovišť na Strahově. Poté, co minulá valná hromada ČSTV 

schválila tuto dispozici s majetkem, proběhla řada jednání, která vedla 

ke splnění podmínek stanovených pro tuto transakci a ke vzájemné shodě 

na znění smluv. Podpis smlouvy se očekává po uzavření souřadných smluv 

o užívání strahovských sportovišť mezi fotbalovou asociací a atletickým 

svazem. Částka, kterou zaplatí fotbalisté, vychází z posudku 

vypracovaného pro ČSTV. Cenu pozemků znalec vyčíslil na 70 milionů 

korun, cenu staveb na 57,4 milionů korun a cenu movitého majetku na 

necelý milion. Stadion Evžena Rošického a nafukovací hala budou 

převedeny bezúplatně. „V minulosti jsme na ně čerpali dotace od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v řádech desítek milionů 
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korun, které bychom museli v případě prodeje 

vracet,“ vysvětlil generální ředitel ekonomických 

agend ČSTV Pavel Benda. „Fotbalisté získali 

především stavby, protože většina pozemků patří 

hlavnímu městu Praze. S ním je potřeba řešit další 

vypořádání majetků," uvedl Benda. Výkonný výbor v 

rámci schůze projednal a schválil také loňský 

výsledek hospodaření Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o, 

která disponuje rozšířeným vzdělávacím programem, 

má v tomto školním roce rekordní počet studentů a 

začala úspěšně nabízet svoje služby i národním 

sportovním svazům. 

 

Mgr. Jan Boháč,  

generální sekretář ČUS 

 

 

Zpráva ze schůze VV ČUS 

14. 5. 2013  

 

V rámci zpráv z pracovních komisí informoval členy 

výkonného výboru předseda ČOV Jiří Kejval o 

financování sportu v roce 2013 a 2014. Pro rok 2014 

je do návrhu státního rozpočtu, dle informace 

ministerstva financí, zpracován stejný objem 

financování jako v roce 2013. Podal též informace o 

průběhu projednávání novely loterního zákona v 

parlamentu. Zákon má za sebou již 2. čtení a je v 

něm zakotven odvod 5% výnosů z loterií pro ČOV, tzn. 

celé sportovní prostředí. ČOV připravuje parametry 

rozdělování zdrojů, které by měly být k dispozici na 

základě tohoto zákona. Výkonný výbor poté rozhodl 

zrušit komise, jejichž cíl práce byl naplněn, nebo je 

realizován komisemi ČOV. Zrušena byla komise VV 

ČUS pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a 

Mediální komise. Předsedou Komise pro financování 

sportu byl jmenován místopředseda ČOV pro 

ekonomiku L.Varhaník.  

V rámci informace předsedy o dalším postupu ČUS ve 

sporu se SSS ČR byla otevřena otázka zodpovědnosti 

konkrétních představitelů bývalého vedení ČSTV při 

ztrátě SAZKA, a.s. Předseda ČUS Miroslav Jansta se na 

základě závěrů právních analýz domnívá, že bývalý 

předseda představenstva a generální ředitel Sazky 

Aleš Hušák, na něhož před měsícem organizace 

podala rozsáhlou žalobu, nemusí být jedinou 

zodpovědnou osobou, která stojí za pádem loterijní 

společnosti: „Domníváme se, že mohou nést určitou 

odpovědnost i někteří členové bývalého výkonného 

výboru ČSTV a rovněž představitelé organizace, kteří 

v minulosti zastupovali ČSTV ve statutárních orgánech 

Sazky. Je potřeba zjistit míru jejich zavinění.“ První 

výstupy práce komise očekává vedení sportovců na 

podzim letošního roku.  

Výbor projednal a podpořil uzavření společného 

memoranda, které uzavírá 38 olympijských sportů a 

střešní organizace, město Nymburk, KÚ 

Středočeského kraje a MŠMT. Smyslem memoranda je 

politické vyjádření potřeby pro český sport, ne zájmy 

jednotlivých svazů. Dále výbor vzal na vědomí dobré 

výsledky hospodaření ČUS za leden až březen 2013 a 

schválil Rozpočtové opatření č.1. k rozdělení a 

distribuci státní podpory podle Rozhodnutí MŠMT. 

Bude tak možné zahájit distribuci příspěvků na 

údržbu a provoz pro víceoborové TJ, které žádaly o 

dotaci MŠMT, Programu IV, prostřednictvím ČUS. 

Schválena byla také žádost Českého korfbalového 

svazu o půjčku z Fondu svazů, Směrnice ČUS o 

pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o 

zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny, a 

vyslechl informaci člena VV K.Bauera k možnostem 

získání prostředků z evropských fondů v letech 2014 – 

2020.  

 

 

Mgr. Jan Boháč,  

generální sekretář ČUS 

Výkonný výbor České unie sportu na svém jednání 

rozhodl o zřízení komise, která má za úkol zjistit 

zodpovědnost konkrétních představitelů bývalého 

vedení ČSTV při ztrátě SAZKA, a.s., jako zdroje 

financování českého sportu.  
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Povodně 2013 

VÝZVA ČESKÉ UNIE SPORTU K POVODNÍM 2013 
 
Vedení  České unie sportu vyjadřuje hlubokou lítost nad lidským neštěstím, škodami a ztrátami, které postihly 

mnoho obcí a měst České republiky během letošních povodní. Na mnoha místech byla poškozena či zcela zni-

čena také sportovní infrastruktura, sportoviště, hřiště, tělocvičny, loděnice a další zařízení. Vysoce oceňuje 

obětavou a nezištnou pomoc sportovních organizací a zejména členů sportovních klubů a jednot v boji s po-

vodní a při odstraňování škod nejen na sportovním zařízení a majetku. Děkuje též všem, kdo nabídli pomocnou 

ruku svým spoluobčanům a obcím během povodní. 

Vyzývá své členy v místech, která nebyla postižena povodní, aby projevili tradiční sportovní solidaritu a po-

mohli sportovním organizacím, které zasáhla povodeň, jakoukoliv formou. Ať již dobrovolnickou prací, či ma-

teriální podporou, např. zapůjčením prostor, sdílením sportoviště, poskytnutím nářadí, náčiní, úklidových pro-

středků, nebo potřebného sportovního či strojního vybavení, pomůcek a podobně.  

Jsme přesvědčeni, že jako vždy v těžkých chvílích v naší zemi dokáží sportovci, že nejsou jen žadateli o po-

moc druhých, ale sami umějí činy pomoci tam, kde je to potřeba. Věříme, že i tímto způsobem budeme umět 

přesvědčit své okolí, že sport je nejen zábava a zdravý pohyb, ale i životní styl, pozitivní způsob myšlení  a 

chování, a že sport a sportovci si jsou dobře vědomi své společenské odpovědnosti. 

Vedení České unie sportu bude usilovat u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o uvolnění mimořád-

né dotace na odstranění škod na sportovní infrastruktuře. Budeme všem sportovním klubům a TJ zavázáni za 

zprávy o povodňových škodách a za zprávy o činech povodňové pomoci a příkladech projevené solidarity. Až 

opadne velká voda, jsme připraveni zmapovat způsobené škody prostřednictvím krajských servisních center 

sportu ČUS. 

V Praze dne 4. června 2013 

 

    JUDr. Miroslav Jansta, v.r.                                Mgr. Jan Boháč, v.r. 

    předseda ČUS                                      generální sekretář ČUS 

 

Hlášení povodňových škod 

V souvislosti se škodami způsobenými sportovním klubům a tělovýchovným jednotám současnými povodněmi, 

zajišťuje ČUS pro své členy sběr dat o rozsahu a povaze způsobených škod. Z pověření Českého olympijského 

výboru shromažďuje ČUS data i z celého sportovního prostředí. Tato služba je určena SK/TJ, kterým byly způ-

sobeny povodňové škody na sportovních zařízeních v jejich vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce.  

K tomuto účelu je k dispozici formulář „Předběžné vyčíslení škod“, který se vyplňuje jednoduše přímo na počí-

tači. Formulář je nutné vyplnit do termínu 1. 7. 2013 a naleznete ho na stránkách www.cuscz.cz. Poskytnuté 

údaje budou sumarizovány s pomocí krajských Servisních center sportu a budou použity jako podklad pro jed-

nání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o možnosti poskytnutí mimořádných dotací sportov-

ním organizacím na odstranění povodňových škod. 

 

Dotazy k vyplnění formuláře lze zasílat 

emailem na adresy janous@cuscz.cz a   

vrbova@cuscz.cz 

 

Pro vyplnění potřebujete znát evidenční údaje vašeho sportovního klubu, odhad škod, informace o pojiš-

tění sportoviště. 

On-line formulář 

http://www.cuscz.cz
mailto:janous@cuscz.cz
mailto:vrbova@cuscz.cz
https://docs.google.com/forms/d/1Fef7T5hUxzVCUvwrZZ_wGzlVI4_c0jh6mpTDMJS2ZUo/viewform?pli=1
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Projekt SCS představen hejtmanům 

Česká unie sportu navázala úzkou spolupráci s hejtmany 

 

Na konci května proběhlo v Českých Budějovicích setkání 

představitelů České unie sportu s hejtmany krajů ČR. 

Místopředsedové organizace Miroslav Pelta a Marek Hájek 

informovali hejtmany o transformaci českého sportovního 

prostředí.  

Hejtmanům také představili projekt Servisních center sportu, 

který vychází z nezbytnosti pomoci především sportovním klubům a 

tělovýchovným jednotám v jejich práci, ale také krajským, okresním 

sportovním svazům a dalším subjektům. 

Tento projekt nabízí v prvé řadě administrativně-ekonomický servis sportovním klubům a tělovýchovným 

jednotám tak, aby se mohly zaměřit na vlastní sportovní činnost. Úspěch tohoto projektu a jeho význam je 

založen na úzké a dlouhodobé spolupráci s kraji a závisí rovněž na jejich zapojení do finanční podpory tohoto 

projektu. Podle obou místopředsedů jsou investice do sportu investicí do lidí s neocenitelnými pozitivními 

důsledky, a to jak v sociální a zdravotní oblasti, tak i v ekonomické rovině. 

„Osobní představení projektu přímo hejtmanům je důležitým krokem na cestě zapojení krajských úřadů do 

spolufinancování potřebných služeb pro sportovní subjekty“, řekl k jednání Marek Hájek, místopředseda ČUS a 

člen VV ČUS pověřený projektem SCS, „Naším cílem je přiblížit se také v ostatních krajích stavu v kraji 

Jihočeském, ve kterém spolupráce probíhá již několik let ke vzájemné spokojenosti.“ 

„Je to jen první krok na cestě k nastavení vztahů s KÚ, na které čeká manažery krajských SCS hodně práce,“ 

dodal k jednání poradce předsedy ČUS Ladislav Malý. 

 

David Kovář  

Management sportu ČUS 

 

 

Rozdělení programu č. IV údržba pro členské SK/TJ 

Dne 14. 5. 2013 VV ČUS schválil rozdělení dotací z programu MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení  

pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které podaly žádost prostřednictvím ČUS.  

 

Částku 12 251 400,- Kč, určenou k rozdělení na tento účel od MŠMT, rozdělil VV ČUS sdruženým subjektům, 

které splnily podmínky přidělení dotace a nebyly ministerstvem ze seznamu vyřazeny. 

Klíč i rozdělení schvaloval VV ČUS dle níže uvedených kritérií v souladu s rozpočtem ČUS schváleným na VH: 

§         20% uvedené dotace rozdělit podle nákladů vykázaných jednotlivými SK/TJ na údržbu  ve výkazu příjmů a 

výdajů ČSTV za rok 2012, a to ve sloupci hlavní nezdaňovaná činnost. 

§         40% uvedené dotace rozdělit podle nákladů vykázaných jednotlivými SK/TJ na energie ve výkazu příjmů a 

výdajů ČSTV za rok 2012, a to ve sloupci hlavní nezdaňovaná činnost. 

§         40% uvedené dotace rozdělit podle výše požadované dotace jednotlivými SK/TJ  v žádostech uplatněných 

pro r. 2013. 

Zároveň byla stanovena minimální výše navrhované dotace v částce 5 tis. Kč a maximální výše navrhované do-

tace v částce 400 tis. Kč. 
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Na základě uvedených kriterií byl proveden výpočet navrhované dotace akceptovaným SK/TJ s tím, že bylo 

schváleno neposkytnout dotaci takovým SK/TJ, u kterých byly vykázány nulové náklady na údržbu a energie za 

rok 2012. U šesti subjektů je to z důvodu neodevzdání výkazu příjmů a výdajů za rok 2012, u čtyř subjektů pak 

z důvodů nevykázání žádných nákladů v hlavní nezdaňované činnosti za rok 2012. Administrace tohoto druhu 

státních dotací již byla zahájena cestou okresních sdružení ČUS. Očekávejte proto, že Vás bude vaše okresní 

sdružení kontaktovat. 

SK/TJ, které nežádaly o dotaci z programu MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení prostřednictvím 

ČSTV/ČUS a využily možnost zažádat prostřednictvím některého z národních sportovních svazů, musí o bližší 

informace požádat národní svaz, prostřednictvím kterého o dotaci požádaly. Takových SK/TJ je většina, neboť 

prostřednictvím ČUS žádalo necelých 400 SK/TJ. 

 

 

Služby poptávané sportovními kluby 

Bližší pohled na výsledky průzkumu mezi SK a TJ 

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, alespoň většina z nich, velice dobře zvládají sportovní stránku své 

činnosti. Zapálení sportovců, ale hlavně dobrovolných trenérů, funkcionářů a pořadatelů bohužel výrazně 

snižuje stále narůstající administrativní zátěž na všech úrovních státní správy. Finanční podpora se pro řadu SK 

a TJ naopak neustále snižuje.  

Právě z těchto důvodu je i podle výsledků průzkumu ČUS, do kterého se zapojilo 2 tis. SK/TJ, důležité zajistit 

zejména co nejkvalitnější a nejdostupnější služby v oblastech ekonomiky, legislativy, organizace SK a TJ i 

zázemí kanceláře (osobně dostupného poradenství). Zájem o jednotlivé služby ve všech těchto oblastech se 

pohyboval okolo 90%. 

V následujících řádcích nabízíme stručný rozbor rozložení zájmu o konkrétní služby rozdělené po jednotlivých 

oblastech. SK a TJ mohly v průzkumu označit až všechny nabízené možnosti, navrhnout potřebnou službu, která 

podle nich v nabídce schází nebo vyjádřit svůj nezájem. Následující grafy jsou součty všech zaznamenaných 

odpovědí. 

Není například překvapením, že služby žádané v ekonomické oblasti souvisejí vedle účetnictví, zejména se   

získáváním podpory z veřejné správy a plněním nezbytných podmínek k jejímu poskytnutí. Právě tyto služby 

bude pro SK a TJ zajišťovat síť Servisních center sportu při OS ČUS. Tam se SK a TJ musí obracet, chtějí-li tyto 

služby využít. 

19%

21%

24%

27%

9%

Skladba požadovaných služeb v ekonomické oblasti

1  Poradenská a metodická činnost při

zavádění a vedení účetnictví v plném
rozsahu

2  Pomoc při zpracování ročního výkazu

hospodaření SK/TJ,  resp. daňového
přiznání

3  Administrace neinvestičních dotací

MŠMT ČR podle podmínek
vyhlašovatele

4  Poradenská činnost a spolupráce při

přípravě a vyúčtování grantů obcí a
krajů

5  Přímé vedení celého účetnictví SK/TJ



 

 

7 

  

Oblast legislativy je komplikovaná nejen v běžném občanském životě, ale také v rámci činnosti SK a TJ. Také 

proto je zájem o popsané služby vyvážený. 

 

V běžné činnosti SK a TJ se vyskytuje řada situací, ve kterých hraje poskytnutá pomoc významnou roli. Jako 

nejdůležitější se z odpovědí jeví zejména kvalitní a srozumitelný informační servis. 

 

Všechny potřebné služby budou v budoucnu postupně zajišťovat Servisní centra sportu ČUS. Průzkum jen upřes-

nil zadání služeb. V případě, že máte zájem o služby SCS, obraťte se na SCS při okresním sdružení ČUS. 

Mgr. David Kovář 

22%

17%
23%

19%

19%

Skladba požadovaných služeb v právní oblasti

1  Konzultace v oblasti stanov SK/TJ

2  Konzultace,  event. příprava vnitřních

předpisů SK/TJ

3  Zprostředkování právní pomoci v oblasti

občanských sdružení

4  Konzultace v otázkách majetku (převody

apod.)

5  Konzultace v oblasti ostatních smluvních

vztahů

15%
12%

16%
18%

15%

25%

Skladba požadovaných služeb v oblasti organizační

1  Poradenská činnost při vlastním fungování SK/TJ (výbor, valná hromada, komise)

2  Pomoc při založení a vedení základní administrativy SK/TJ (evidence členů, zápisy z VH apod.)

3  Pomoc při založení a sestavení nutné dokumentace k majetku SK/TJ

4  Spoluúčast při jednání s představiteli obce o podpoře sportu

5  Poradenská činnost při zavádění a využívání specielního softwaru (Informační systém ČSTV,  účetní software ABRA G2
pro ČSTV)

6  Informační servis přes internetové stránky okresního SCS (granty, soutěže, energetické aukce apod.)
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Forma výkonu činnosti (práce) pro SK a TJ a svazy. 

 

Na základě stále aktuálních dotazů, jak lze zajistit pro občanská sdružení činnost (práci) trenéra, rozhodčího 

apod., přinášíme základní informace o možných právních formách, ve kterých lze tuto činnost (práci) realizo-

vat. 

 

1.)  Členský vztah k občanskému sdružení. 

 

V tomto případě obecně závazné právní předpisy nevyžadují žádnou speciální kvalifikaci pro výkon takové čin-

nosti a nevyžadují ani formální právní úkon ve smyslu uzavření písemných smluv na výkon takové činnosti 

apod. Zde platí, že vzájemné vztahy mezi sdružením a trenérem se řídí vnitřními předpisy sdružení. Půjde 

zejména o stanovy jakožto základní dokument, ale i o různé směrnice, rozhodnutí orgánů sdružení atd. Ovšem 

pokud je za takovou činnost vyplácena určitá odměna,  je třeba důrazně doporučit, aby vzájemné vztahy byly 

písemnou smlouvou upraveny (jde např. o to, že sdružení potřebuje doložit oprávněnost výdaje apod.). 

 

Občanský zákoník umožňuje uzavřít tzv. nepojmenovanou smlouvu, kterou si smluvní strany mezi sebou mohou 

upravit vzájemná práva a povinnosti v podstatě libovolně (samozřejmě za předpokladu, že to nebudou povin-

nosti odporující právním předpisům). Jestliže  trenér/rozhodčí svou činnost vykonává  v této formě, není zdra-

votně ani sociálně pojištěn. Pokud jde o zdanění případné odměny, pak do výše 20 000Kč za rok je jakožto tzv. 

ostatní příjem od daně z příjmu osvobozena, v takovém případě není nutné ani podávat daňové přiznání. Bude

-li odměna vyšší, je trenér/rozhodčí povinen podat daňové přiznání a odměnu příslušně zdanit. Nejedná se o 

příliš častou formu, hodí se pro menší kluby při příležitostné činnosti pro sdružení. 

 

2.) Pracovně právní vztah. 

 

Ani zde není vyžadována obecně závaznými právními předpisy speciální kvalifikace, nicméně ji v tomto směru 

může vyžadovat zaměstnavatel jako podmínku pro výkon dané pracovní pozice. Vzájemné vztahy sdružení ja-

kožto zaměstnavatele a trenéra/rozhodčího se budou řídit především zákoníkem práce. Pro práci trenéra/

rozhodčího přicházejí v úvahu všechny základní formy pracovně právních vztahů – tj. pracovní poměr, dohoda 

o provedení práce (DPP) i dohoda o pracovní činnosti (DPČ). 

 

Pracovní poměr: 

V pracovním poměru je trenér/rozhodčí jako zaměstnanec nejvíce chráněn (pracovní poměr může být ze stra-

ny zaměstnavatele ukončen jen ze stanovených důvodů). Má nárok na odstupné v případě výpovědi pro nadby-

tečnost. Má nárok na dovolenou na zotavenou atd. Trenér/rozhodčí je zdravotně i sociálně pojištěn. Sdružení 

jakožto zaměstnavatel za trenéra/rozhodčího odvádí i příslušnou zálohu na daň.  

 

S ohledem na specifickou povahu práce trenéra/rozhodčího zde ovšem mohou vyvstat určité problémy – tj. 

  

        Právní poradna 
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faktický výkon této práce není příliš slučitelný  s úpravou v zákoníku práce – např. zde může být problém pravi-

delného rozvržení pracovní doby a skutečnosti, že pracovní doba by neměla být členěna do částí – to může na-

rážet na faktickou potřebu tréninku v časových blocích apod. Rovněž je zde i problém omezení uzavírat pra-

covní poměr na dobu určitou – právní úprava stanoví, že pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít maximálně 

na 3 roky, s přestávkou 3 roky (pak teprve může být znovu uzavřen). Ve většině sportovních odvětví se však 

sportovní příprava realizuje ve čtyřletých olympijských cyklech.  

 

Formální náležitosti: 

- pracovní poměr vzniká na základě písemné pracovní smlouvy; 

- pracovní smlouva musí povinně obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce; dále je 

třeba zaměstnance písemně informovat o identifikačních údajích zaměstnavatele, o dovolené, o výpovědních 

dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, o mzdě, o případně uzavřených kolektivních smlouvách (ve 

většině případů lze zaměstnance o těchto skutečnostech informovat odkazem na příslušnou úpravu v zákoníku 

práce, ve mzdovém výměru, ve vnitřních předpisech zaměstnavatele); dle zákoníku práce lze o těchto dalších 

skutečnostech informovat samostatně mimo pracovní smlouvu, ale s ohledem na požadavek písemné formy, lze 

doporučit uvést tyto skutečnosti již v pracovní smlouvě; 

- dále může být sjednána např. zkušební doba, možnost odvolání z funkce vedoucího zaměstnance. 

 

Dohoda o provedení práce. 

 

Práce na základě DPP je časově omezena tak, že v jednom kalendářním roce může být uzavřena pouze na  300 

hodin (pozor – všechny DPP mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem se v tomto směru sčítají, i kdyby byly 

uzavřeny na různé práce). Příslušnou daň odvádí zaměstnavatel. Tato dohoda se hodí zejména pro případy jed-

norázovějších prací – i když není vyloučeno, aby byla uzavřena i na výkon práce soustavnější. Pokud jde o zdra-

votní a sociální pojištění, pak zde došlo k výrazně změně v právní úpravě (původně se nedovádělo nic). Podle 

současné úpravy je třeba odvádět jak zdravotní tak sociální pojištění v případě, kdy odměna z DPP v daném 

měsíci přesáhne 10 tis. Zde pozor na zúčtování. Jestliže je třeba odměna sjednána jako 2tis. měsíčně, ale bu-

de vyplácena najednou tak, že v konkrétním měsíci přesáhne 10tis., budou se pojištění odvádět. Je-li odvádě-

no zdravotní a sociální pojištění, vzniká i nárok na náhradu odměny v době trvání dočasné pracovní neschop-

nosti.  

 

Formální náležitosti: 

- DPP musí být uzavřena písmeně a povinně obsahuje dobu, na kterou se uzavírá; 

- DPP by měla dále obsahovat vymezení pracovního úkolu/činnosti, předpokládaný rozsah výkonu práce, výši 

odměny (nesmí být nižší než minimální mzda), možnost jednostranného ukončení dohody (např. výpovědí). 

 

 

Dohoda o pracovní činnosti.  

 

Práce na základě DPČ je rovněž časově omezena a to tak, 

že může být sjednána do rozsahu poloviny stanovené pra-

covní doby, tj. v současné době na 20 hodin týdně. Je tře-

ba zdůraznit, že 20 hodin týdně se počítá průměrně za 

celý rok – je tedy např. možné na základě DPČ pracovat 

jeden týden 40 hodin a druhý týden nic a zůstane tato 

podmínka zachována. Na základě DPČ může vzniknout i 

nárok na dovolenou, ale tento nárok musí být v dohodě 
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výslovně upraven.  Z DPČ je odváděno zdravotní i sociální pojištění, zaměstnavatel odvádí i příslušnou daň. 

 

Formální náležitosti: 

- DPČ musí být uzavřena písmeně a povinně obsahuje sjednané práce, rozsah pracovní doby (tj. délka úvazku), 

dobu, na kterou se dohoda uzavírá (určitou/neurčitou) a odměnu (opět nesmí být nižší než minimální mzda) 

 

3.) Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) 

 

Trenér/rozhodčí může svou činnost vykonávat pro sdružení jako OSVČ čili na základě svého živnostenského 

oprávnění.  Zde je určitá odborná kvalifikace požadována a to z hlediska splnění podmínek zák.č. 455/1991Sb. 

o živnostenského podnikání pro vydání příslušného živnostenského oprávnění. Půjde většinou o živnost – posky-

tování tělovýchovných služeb s tím, že požadovanou odbornou kvalifikaci stanoví příloha živnostenského zákona 

(vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na tělovýchovu a sport nebo doklad o odborné 

způsobilosti vydaný tzv. akreditovaným zařízením (např. FTVS). Vztah mezi sdružením a trenérem/rozhodčím, 

který svou činnost vykonává jako OSVČ, se bude řídit především smluvním ujednáním. Vzhledem k tomu, že jde 

o specifickou činnost, uplatní se nejčastěji opět tzv. nepojmenovaná smlouva, kde si smluvní strany vzájemná 

práva a povinnosti upraví podle svých požadavků. Je ovšem potřeba vyvarovat se skutečnosti, aby se náhodou 

nejednalo o zastřený pracovně právní vztah – nelegální práci (tzv. švarcsystém).  

 

Mgr. Gabriela Petrusová 

Legislativně právní odbor ČUS 

 

 

Moderní sportovní klub -  Sponzorství (II. část) 

V tomto článku navazujeme na Zpravodaj ČSTV č. 3 a pokračujeme v postupném představování  publikace Mo-

derní sportovní klub, dostupné na www.cuscz.cz 

 

Příprava nabídky  (strana 30, Moderní sportovní klub) 

Neexistuje jeden univerzální a správný způsob jak prezentovat nabídku. Navíc je mnoho důvodů proto, být při 

přípravě nabídky originální. Přesto by Vám mohly následující rady pomoci. 

1) Vytvořte průvodní dopis, ve kterém poděkujete potenciálním sponzorům za čas, který věnují prostudování 

vaší nabídky. Dopis adresujte řediteli/majiteli nebo marketingovému řediteli společnosti. Nezapomeňte na pra-

vidla obchodní korespondence. 

2) Vytvořte vlastní nabídkový list. Na titulní straně uveďte základní informace o vaší organizaci a projektu 

(názvy, odpovědné osoby, kontaktní údaje a datum platnosti). Dále se pokuste rozvinout informace o předpo-

kládaných divácích a/nebo účastnících akce/projektu, aby mohl potenciální sponzor posoudit průnik s cílovou 

skupinou pro své produkty. Někteří sponzoři mohou stát o možnost prodávat své zboží a služby přímo na místě 

konání akce. Pokuste se najít prodejní možnosti pro konkrétního sponzora a zahrňte je do nabídkového listu 

sponzorství v podobě exkluzivních prodejních práv. Vyjmenujte přesně všechna protiplnění, která sponzorovi 

poskytnete, a přiřaďte každému z nich konkrétní hodnotu (u některých hodnotu znáte, protože je budete naku-

povat, ostatní jako např. označení na cílové pásce odhadněte). Bude působit dobře, když se součet hodnot pro-

tiplnění bude shodovat s cenou nabídky. Díky takto zpracovanému rozpočtu bude sponzor vědět, že se z jeho 

strany nejedná o milodar, a Vám připomene, že máte co nabídnout. Také se tak vyhnete nebezpečí, že by 

sponzor naprosto převzal nad akcí/projektem kontrolu, jak se to občas stává, když není přesně stanoveno, co 

sponzorovi za jeho podporu klub poskytne. Oceňujte protiplnění v cenách, na které by Vás přišly, kdybyste je 

http://old.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf


 

 
12 

komerčně poptávali, ne jen ve skutečně vynaložených nákladech (poskytnete-li sponzorovi v rámci VIP vstupen-

ky, občerstvení, neoceňujte ho jen náklady na suroviny a práci, ale jako kdybyste si ho objednali v restauraci/

občerstvení). 

Tabulka: Smyšlený příklad balíčku pro sponzora 

Mějte jasně určenou nabídku pro sponzora (např.: dodání reklamních tabulí a plachet na náklady sponzora musí 

být uvedeno v nabídce, jinak by mohlo dojít k nedorozuměním). 

3) Jakmile máte připravený nabídkový list pro potenciálního sponzora, oslovte ho! Zavolání do společnosti s 

přáním hovořit s odpovědnou osobou je dobrý začátek. Stručně sdělte, koho zastupujete a proč voláte. Buďte 

pozitivní a navrhněte, že do společnosti zašlete sponzorskou nabídku. Působí-li na Vás rozhovor tak, že s Vámi 

nechce nikdo hovořit, snažte se alespoň získat jméno odpovědné osoby a nabídku stejně zašlete. Pamatujte, že 

nemáte co ztratit. 

4) Zavolejte do společnosti znovu asi po pěti dnech od doručení vaší nabídky. Pokuste se zjistit, kdy můžete 

očekávat odpověď a jestli není potřeba informace obsažené v nabídkovém listu nějak doplnit nebo vysvětlit. 

5) Pečujte o svého sponzora. Co jste slíbili, to dodržte! Nesnažte se ušetřit nebo vydělat na tom, že dáte spon-

zorovi méně, než na čem jste se domluvili. Dostali jste nápad na bonus pro sponzora, který Vás nebude stát 

mnoho peněz ani času. Neváhejte a potěšte sponzora. Všichni známe hodnotu nečekaného obdarování. Budujte 

se svým sponzorem vztah. Netlačte příliš na pilu, ale je mnoho co říci a udělat pro vybudování přátelského 

vztahu. Zavolejte občas a zeptejte se, jak vypadá spolupráce ze strany sponzora, jestli není něco, s čím byste 

mohli pomoci. Společný oběd může být dobrou příležitostí k budování vztahů, pokud si můžete dovolit pozvat 

sponzora. Vhodné je takový oběd načasovat na období před nebo po akci, na kterou sponzor přispíval. Možná 

najdete vhodnou příležitost uspořádat pro zaměstnance sponzora setkání s členy klubu v klubovém prostředí a 

třeba si u toho i zasportovat. 

6) Skončila-li konkrétní podpořená akce nebo období spolupráce, kontaktujte sponzora, abyste získali zpětnou 

vazbu. Informace, které můžete získat, se Vám budou hodit při psaní příští nabídky nebo organizaci dalšího 

ročníku akce. Vždy se hodí vědět, co by bylo možné vylepšit. Třeba se dozvíte, že můžete nabídnout něco, čím 

prodloužíte spolupráci do dalších let. 

Tipy 

▪ Nejrůznější upomínkové předměty sponzorství jsou hezkým gestem. I prostá koláž fotografií z akce může udě-

lat velký dojem. Máte-li originální nápad, neváhejte ho využít. 

▪ Buďte ke sponzorovi loajální. Jestliže s Vámi jedná správně, oplácejte mu to. Přemýšlejte o produktech, kte-

ré váš sponzor nabízí a vyhýbejte se jednání s firmami, které nabízejí obdobné zboží nebo služby. 

▪ Poptáváte-li zboží nebo služby, zvažte, jestli je nemůžete objednat u současného sponzora. 

▪ Jestliže pořádáte sportovní akci, ujistěte se, že na ní konkurenti vašeho sponzora nemají možnost prodávat 

nebo propagovat své produkty. To by znehodnocovalo sponzorství. 

Sponzorství  20.000 Kč 

Reklamní deska velikosti 50 x 100 cm 5.000 Kč 

(umístění proti tribuně 5 metrů od půlící čáry, dodá sponzor)  

2 x roční klubová členství (kurz 2 x týdně)  7.500 Kč 

Umístění loga ve spodní části propagačních materiálů klubu 1.500 Kč 

(1 x ročně 200 ks plakátů na klubem pořádanou veřejnou sportovní akci, 

které jsou vylepovány v obci a okolních 10 obcích na veřejných nástěnkách; 

100 ks nabídkových letáků klubu umisťovaných ve školách v okolí) 

Reklamní plachta 1 x 2 m v prostoru startu a cíle sportovní akce (dodá sponzor)  4.500 Kč 
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▪ Věnování pozornosti podstatným detailům, a poctivá péče o sponzora, zlepší vaše vztahy. 

Na konci období/Po akci 

Poskytněte sponzorovi stručnou zprávu, ve které se objeví informace o návštěvnosti/ účasti/ členech – roztří-

děné na počet mužů a žen, dospělých a dětí. Zvažte také možnost provést menší průzkum (pokud výsledek bu-

de odpovídat úsilí) formou dotazníku nebo rozhovoru, abyste zjistili více podrobností o návštěvnících/ účastní-

cích/ členech. 

 

Ve zprávě by se také mělo objevit vaše hodnocení akce. Zamyslete se: 

Co se nepodařilo? 

Co se naopak povedlo? 

Jak můžeme dosáhnout zlepšení? 

Naplnilo sponzorství svůj cíl nebo účel? 

Dostal váš sponzor za své peníze odpovídající hodnotu? 

Přinesl klubu sponzorský příspěvek očekávanou hodnotu? 

 

Text převzatý z publikace Moderní sportovní klub: 

http://old.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf 

 

Strahovský seminář se líbil 

V Praze na Strahově se v pondělí 6. května konal další vzdělávací seminář v rámci projektu Servisních center 

sportu. 

 

První část byla určená výhradně krajským manažerům SCS, případně jejich senior konzultantům, a částečně 

navazovala na nymburský seminář. Většina času však byla věnována systému sdílení souborů a ovládání k tomu 

vhodného SW. „Celý systém by měl přinést zjednodušení a zpřesnění komunikace ve všech směrech“ okomento-

val plán sdílet data ředitel projektu SCS, Ing. Vítězslav Holub. „Samozřejmě očekáváme drobné komplikace, 

jako při zavádění jakýchkoli jiných novinek.“ 

Potěšitelné je, že hned od počátku je nový systém přijímán pozitivně, jak dokládá zpráva od jednoho z účastní-

ků semináře: „Už jsem si vše našel i ve sdíleném prostoru, včetně všech nově přidaných souborů, fakt dobrá 

věc. Nainstalováno mám už i na pevných PC v kanceláři i doma.“ 

Odpolední pokračování semináře bylo otevřeno také zájemcům z řad zaměstnanců a spolupracovníků okresních 

sdružení ČUS, kteří se budou zabývat administrací dotací na provoz a údržbu sportovních zařízení od MŠMT. 

Účastníky seznamoval s novinkami, ale i upozorňoval na nejčastější nedostatky z minulého roku, vedoucí odbo-

ru vnitřní ekonomiky ČUS, Ing. Stanislav Janouš. Jedna z účastnic se s námi podělila o své zážitky: „Seminář byl 

dobře připravený a přestože není v administraci mnoho změn, 

je dobré si vše připomenout. V loňském roce jsem si byla jistá 

správností všech předložených dokumentů a až kontrola v 

centru objevila drobný nedostatek. Je toho hodně, co je po-

třeba ohlídat.“ 

 

I druhý z řady seminářů splnil svůj účel a účastníky byl hodno-

cen kladně. Také proto hodláme v rámci projektu SCS v této 

praxi pokračovat. 

Mgr. David Kovář 

http://old.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf
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FTVS nabízí komplexní 

kurz věnovaný výživě 

Vrcholový, výkonnostní, ale i rekreační sport je 

dnes nemyslitelný bez správné výživy. Otázka 

vhodného příjmu potravy je však důležitá i 

v běžném životě. Všem, kteří se chtějí v této ob-

lasti vzdělat a dosáhnout na odbornou úroveň, je 

určen specializovaný kurz pořádaný pražskou Fa-

kultou tělesné výchovy sportu. 

Kurz nazvaný VÝŽIVA A VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ je 

součástí širokého programu FTVS, v jehož rámci po-

skytují přední odborníci v oblasti sportu a tělesné 

výchovy zájemcům z řad veřejnosti kvalitní a fundo-

vané informace. Kurz je určen všem, kteří chtějí 

pracovat v roli fitness trenérů, výživových poradců, 

osobních koučů a dalších specialistů. Vedle toho 

však může být prospěšný i zájemcům z řad sportovců 

či trenérů konkrétních sportů. A také je určen všem, 

kteří chtějí změnit svůj životní styl a žít zdravěji. 

Kurz obsahuje celkem devadesát hodin výuky, které 

jsou rozděleny do dvou časových termínů – první 

část probíhá od 13. do 16. června 2013, druhá od 22. 

do 25. června 2013. Celá tematika je rozdělena na 

dvanáct základních bloků: Základy biochemie, Fyzio-

logie, Základy výživy člověka, Antropometrie a mě-

ření tělesného složení, dále Sportovní výživa, Výživa 

v dětství, dospělosti a stáří, Výživové doplňky, Die-

tologie, Klinická výživa, na závěr pak Potravinářství, 

Alternativní směry ve výživě a blok samostatné čin-

nosti. Témata jsou koncipována jako desetihodinová 

či pětihodinová. 

Kupříkladu desetihodinové téma Sportovní výživa se 

věnuje těmto konkrétním oblastem: energetické po-

žadavky; potřeby základních živin, vitaminů a mine-

rálních látek; sacharidová superkompenzace; potře-

ba tekutin a druhy sportovních nápojů; výživa před, 

při a po sportovním výkonu; sportovní výživové do-

plňky. V pětihodinovém bloku Dietologie jsou rozebí-

rány tato témata: principy racionální stravy; výživo-

vé programy (FitLinie, NutriDan, Jednohubka); tvor-

ba konkrétních jídelníčků; rozbory jídelníčků; práce 

s klientem + praktika (tvorba jídelníčků studenty a 

následný rozbor). 

Pokud jde o jednotlivé přednášející, jde o odborníky 

spojené s FTVS. Mezi přednášející patří Ing. Marcela 

Polášková, MUDr. Marie Skalská, PhDr. Miroslav Petr, 

Ph.D., Doc. MUDr. Jan Heller, CSc., PhDr. Petr 

Šťastný, Ph.D., Doc. MUDr. Jana Vránová, CSc. a 

Mgr. Klára Coufalová. 

Celý kurz je koncipován jako teoretický i praktický, 

na jeho konci se skládá závěrečná zkouška. Unikát-

nost kurzu spočívá v jeho širokém záběru, kdy ne-

chybí žádný z aspektů, který se k oblasti výživy vzta-

huje. V tom jeho nesporný klad, neboť mnohé po-

dobné kurzy jsou spíše úžeji orientované a věnují se 

jen dílčím záležitostem. 

Informace je možné vyhledat na webových strán-

kách Fakulty tělesné výchovy a sportu - 

www.ftvs.cuni.cz, konkrétně jsou k nalezení na této 

adrese: http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/kurzy-

pro-verejnost.html. Zde také najde zájemce infor-

mace o dalších kurzech, které FTVS pořádá.  

Cena kurzu VÝŽIVA A VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ je 

7 500 korun. Kurz se koná v budově Fakulty tělesné 

výchovy sportu v Praze 6 – Vokovicích, ulice José 

Martího 31. Přihlášky je potřeba zaslat na adresu 

jdvorak@ftvs.cuni.cz. Pro mimopražské je možné 

zajistit ubytování ve fakultním hostelu, v areálu je 

také možnost stravování, lze využít i četná sporto-

viště. K dispozici jsou odborné laboratoře a speciali-

zovaná knihovna. 

 

 

REKLAMA 
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Směrnice o vyznamenání v ČUS 

Výkonný výbor České unie sportu schválil směrnici o vyznamenání v ČUS. Vedle ocenění dlouholetých 

a zasloužilých sportovních funkcionářů ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách v podobě 

Čestného uznání ČUS, Čestného odznaku ČUS a Medaile ČUS, stanovil také podmínky udělení záštity 

nad sportovní akcí. Přináší i další nástroje, které umožní vyznamenat či jinak odměnit obětavou práci 

ve prospěch sportu a sportovních organizací sdružených v ČUS. 

 

 

SPORŤÁČEK slaví 3 roky! 

I letošní rok přiláká tisíce malých nadšenců do pražského sportovního areálu HAMR - Braník v Praze 4. Pod zášti-

tou hl. města Prahy, předsedy ČUS M. Jansty, Asociace školních sportovních klubů České republiky a ve spolu-

práci s Prahou sportovní se dne 7. září 2013 od 10 hodin uskuteční již třetí ročník největšího náborového spor-

tovního festivalu pro děti do 15 let – SPORŤÁČEK.  

Cílem festivalu SPORŤÁČEK je přivést co nejvíce dětí ke sportu a vytvořit takový prostor, na kterém se setkají 

sportovní kluby, odborníci, známí sportovci, děti a jejich rodiče. Díky tomuto prostorovému konceptu, SPORŤÁ-

ČEK pomáhá klubům s jejich náborovou strategií.  

Dětem se na jednom místě představí jednotlivé sporty tak, aby se mohly nejen podívat, ale také sporty 

v maximální možné míře vyzkoušet a rodiče mohli poznat klubové prostředí a lidi, kterým své dítě svěří. Rodiče 

na SPORŤÁČKOVI získají cenné informace o všem, co ke sportování patří. Chybět nebude ani sportovní lékař, 

fyzioterapeut či sportovní psycholog.  

Dětem se tak otevře sportovní svět, na kterém se setkají s klasickými sportovními disciplínami, kterými jsou 

fotbal, tenis, hokej, aerobik, basketbal, plavání, gymnastika, atletika, volejbal a jiné, ale i s méně známými 

sporty, mezi které lze zařadit například kriket, požární sport, kin-ball, cheerleading, potápění, jachting, řecko-

římský zápas, freestyle frisbee, kendó a mnohé jiné. Cílem akce, je seznámit děti se všemi sporty, které exis-

tují.  

Všichni návštěvníci se mohou těšit na rozhovory s významnými sportovními osobnostmi, exhibiční vystoupení, 

autogramiády a další. Děti do 15 let mají vstupné zdarma. Cena vstupenky pro dospělé je na místě 150 Kč a 

v předprodeji 100 Kč. Návštěvníci si mohou zakoupit i VIP vstupenky, které obsahují celodenní občerstvení 

zdarma, možnost setkání se známými osobnostmi, především z oblasti sportu. Cena této vstupenky je 1200 Kč.  

Více informací o sportovní festivalu SPORŤÁČEK naleznete na www.sportacek.cz 

REKLAMA 
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Atletika 

Oštěpař Vítězslav Veselý vyhrál úvodní závod DL v 
katarském Dauhá. 

Zuzana Hejnová zvítězila v běhu na 400 metrů překá-
žek na druhém mítinku DL v Šanghaji. Druhé místo 
obsadil oštěpař Vítězslav Veselý. 

Zuzana Hejnová vyhrála na své trati 400 metrů překá-
žek mítink DL v americkém Eugene. 

Cyklistika 

Biker Kristián Hynek v německém Singenu sice titul 
mistra Evropy v maratonu neobhájil, na stupně vítězů 
se však stejně probojoval, když v závodě obsadil třetí 
místo. 

Jaroslav Kulhavý vybojoval v úvodním díle SP v cross 
country horských kol v německém Albstadtu třetí mís-
to. 

Judo 

Lukáš Krpálek se v Budapešti stal mistrem Evropy ve 
váze do 100 kg. 

Kanoistika 

Na SP v rychlostní kanoistice v maďarském Szegedu 
se na stupně vítězů probojovali deblkanoisté Jaroslav 
Radoň s Filipem Dvořákem, kteří byli druzí na olympij-
ském kilometru a třetí na 500 metrů. Třetí na pětistov-
ce byl také kajakář Daniel Havel. 

Na ME ve sjezdu na divoké vodě ve slovinském Bove-
ci vyjelo reprezentační družstvo celkem dvanáct me-
dailí. O šest individuálních se postarali v dlouhém zá-
vodě Kamil Mrůzek (stříbro), kanoista Ondřej Rolenc 
(stříbro) a kanoistka Radka Valíková (bronz). Ve sprin-
tu vybojoval kajakář Tomáš Slovák druhé místo, stej-
ně jako Radka Valíková o bronz rozšířil svou sbírku 
také Ondřej Rolenc. 

V závodech SP rychlostních kanoistů v Račicích zís-
kali naši reprezentanti celkem 8 pódiových umístění. 
Kanoista Martin Fuksa vyhrál na neolympijské trati 
500 m, stříbra získal na kilometru v singlu i se čtyřka-
noí spolu s Tomášem Jandou, Jaroslavem Radoněm 
a Filipem Dvořákem. Radoň s Dvořákem přidali první 
místo na 1 km a třetí na 200 m. Z vítězství se na 1 km 
radovali také členové posádky čtyřkajaku Daniel Ha-
vel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba. Josef Do-
stál přidal třetí místo na 500 m. Bronz nečekaně vybo-
jovala na kilometru kajakářka Anna Kožíšková. 

Kuželky 

Družstvo žen získalo na ME v maďarském Za-
laegerszegu po 25 letech bronzové medaile. 

Střelba 

Adéla Sýkorová vyhrála na SP v Mnichově třípoloho-
vou střelbu ze sportovní malorážky. 

Veslování 

Tři medaile získali naši veslaři na JME nedaleko Min-
sku. Stříbro vybojovali na dvojce bez kormidelníka Ja-
kub Starnovský a Lukáš Helešic, bronz získali skifař 
Štěpán Havlíček a posádka párové čtyřky Pavlína Za-
pletalová, Mariana Kárová, Radka Novotníková a An-
na Žabová. 

Skifaři Miroslava Knapková a Ondřej Synek se ve špa-
nělské Seville stali mistry Evropy. Čtyřka bez kormi-
delníka lehkých vah ve složení Miroslav Vraštil, Jiří 
Kopáč, Ondřej Vetešník, Jan Vetešník získala stříbr-
nou medaili. 

Vzpírání 

Jiří Orság získal na ME v albánské Tiraně bronzové 
medaile ve dvojboji a v nadhozu. 

 

Jubileum 

Významné životní jubileum v těchto dnech oslaví 

dlouholetí funkcionáři a dobrovolní pracovníci JUDr. 

Miloslav Kříž a Alois Špiřík. Redakce Zpravodaje ČUS 

blahopřeje a přeje mnoho dalších aktivních let spoje-

ných se sportem. 

  

        Blahopřejeme 

Lukáš Krpálek se v Budapešti stal mistrem Evropy ve váze do 100 kg 
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SOUBOR  USNESENÍ 

28. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY 

konané dne 27. dubna 2013 v SC Nymburk 

 

 
28.valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   změnu názvu Českého svazu tělesné výchovy na nový název Česká 

unie sportu    u k l á d á   výkonnému výboru ČSTV  zajistit potřebnou informovanost o změně názvu do vnějšího 

i vnitřního prostředí a učinit nezbytné právní, administrativní a jiné úkony spojené se  změnou názvu organiza-

ce. 

  

28. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 26.VH  ČSTV 

 

 
28. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   Zprávu Revizní komise ČSTV 

 

 
28. valná hromada ČSTV 

s c h v a l u j e  

1) bilanci vlastních zdrojů ČSTV za rok 2012 

2) bilanci státních zdrojů za rok 2012 

3) výsledek hospodaření Českého svazu tělesné výchovy za rok 2012 ve výši zisku 158.839.334,23 Kč a jeho 

rozdělení takto: 

a) částka 51.000,- Kč se přiděluje rezervnímu fondu svazů (účet 911003) 

b) částka 158.788.334,23 Kč se zúčtovává proti Nerozdělenému zisku (účet 932001) 

u r č u j e  auditora Českého svazu tělesné výchovy pro rok 2013, a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 

1980/5, 140 00 Praha 4, IČ:  45314381 

 

 
28. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   předložený materiál   u k l á d á   výkonnému výboru ČSTV: 

- u rozvahových dluhů zajistit postupně jejich splacení (zdroje na tyto dluhy byly  již vygenerovány)  

- u podrozvahových dluhů jednat s  věřiteli o podmínkách mimosoudních dohod o narovnání dluhů 

s akceptovatelnými podmínkami pro ČSTV (vč. všech souvisejících nákladů), vč. dohodnutí případ-

ných splátkových kalendářů v horizontu splátek několika let, a to ve výši, která umožní ČSTV dluhy 

splácet  

 

28. valná hromada ČSTV   z r u š u j e   Sociální fond Českého svazu tělesné výchovy  

 

Usnesení č. 1 

 

      Ke  změně  názvu Českého svazu tělesné výchovy na nový název 

Usnesení č. 2      Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 26. VH ČSTV                                                                               

Usnesení č. 3      Ke  Zprávě Revizní komise ČSTV                                                                                              

Usnesení č. 4       Ke Zprávě o hospodaření ČSTV k 31.12.2012                                                                                              

Usnesení č. 5       Ke  Zprávě o majetku ČSTV k 31.12.2012                                                                                                                                  

Usnesení č. 6      K Návrhu na zrušení sociálního fondu ČSTV                                                                                                       
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28. valná hromada ČSTV   z r u š u j e   Usnesení č. I./6B K Bilanci společných zdrojů ČSTV za rok 2010, Bilanci 

společných zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011, které přijala 23. valná hromada ČSTV      

s c h v a l u j e   návrh na rozdělení vlastních zdrojů ČSTV dle aktualizované Bilance vlastních zdrojů pro rok 

2011 tak, že komoře TJ/SK bude vyplacen nevratný příspěvek na činnost ve výši 40.800.000,-Kč s tím, že komora 

svazů se tedy vzdává své části podílu na vlastních zdrojích ČSTV stanoveného dle dříve používaného klíče ve pro-

spěch komory TJ/SK 

 
28. valná hromada ČSTV    s c h v a l u j e    Rozpočet ČSTV na rok 2013    b e r e   n a   v ě d o m í    informaci 

o bilanci státních zdrojů pro rok 2013   u k l á d á   výkonnému výboru ČSTV 

1) přijímat operativní rozhodnutí zejména v oblasti rozpočtu ČSTV v případě, že některý z předpokladů nebu-

de naplňován  

2) v případě obdržení prostředků ze státního rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s příslušným Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace a v souladu s Podmínkami čerpání dotace 

 

 
28.valná hromada ČSTV    b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál 

 

 
28.valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   Zásady pro dispozice s opuštěným majetkem v působnosti Českého 

svazu tělesné výchovy 

 

 
28. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   směnu pozemků v k.ú. Stachy uvedenou v písemném podkladu pro 

jednání valné hromady mezi ČSTV a p. Josefem Voldřichem, respektive s manžely Voldřichovými, budou-li smě-

ňované pozemky nabývány do SJM,  , a to za následujících podmínek: 

- doplatek za směňované pozemky od p. Josefa Voldřicha, respektive manželů Voldřichových, bude činit 

100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 

- zamýšlená směna bude doplněna o vzájemná věcná břemena práva chůze a jízdy pro tyto pozemky : 

A. věcné břemeno právo jízdy a chůze přes pozemky  p.č. 2108/12, 2108/13 a 2108/23 ve vlast-

nictví ČSTV  pro manžely Voldřichovy, respektive i každé další vlastníky pozemků, k jejichž pří-

stupu a řádnému užívání je věcné břemeno zřizováno; jedná se o pozemky komunikace uprostřed 

směňovaných pozemků, které nechceme směňovat, protože se jedná o místní komunikaci a pří-

stup do dalších částí Zadova 

B. věcné břemeno právo jízdy a chůze přes pozemek  p.č. 1729/13 ve vlastnictví p.J. Voldřicha 

pro ČSTV (jedná se o lesní pozemek, přes který vedou běžecké lyžařské závodní a turistické tra-

sy, které ČSTV v této oblasti upravuje) 

z m o c ň u j e 

a) Výkonný výbor ČSTV, aby realizoval schválenou směnu pozemků v k.ú. Stachy, tedy zejména, aby zpracoval 

příslušnou smlouvu a učinil další potřebné úkony směřující ke směně 

b) statutární zástupce ČSTV k podpisu smlouvy  

Usnesení č. 7 

 

     K Návrhu na revokaci usnesení 23.VH ČSTV  

Usnesení č. 8     K  Rozpočtu  ČSTV pro rok 2013                                                                                                                                                                                                    

Usnesení č. 9     K Návrhu na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem                                                                                                  

Usnesení č. 10     K  Zásadám pro dispozice s opuštěným majetkem v působnosti ČSTV                                                                                                                                                         

Usnesení č. 11      Ke  Směně pozemků ČSTV v LA Zadov s manžely Voldřichovými                                                                                                                                                                                                  
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28.valná hromada ČSTV    s c h v a l u j  e    novelu Stanov ČSTV dle předloženého návrhu s tím, že v souladu s 

usnesením 28.VH ČSTV č. 1 přijatým ke změně názvu, se v textu novely nahrazuje název Český svaz tělesné 

výchovy názvem Česká unie sportu a zkratka ČSTV zkratkou ČUS   u k l á d á   výkonnému výboru ČSTV 

a) zajistit oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra ČR 

b) vhodnou formou prezentovat změnu stanov ve sdělovacích prostředcích, v národních a mezinárodních organiza-

cích atd. 
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