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26. Valná hromada ČSTV  

 

 
Vyrovnání se s minulostí a pohled do blízké budoucnosti českého sportu – 
to byl hlavní podtext valné hromady Českého svazu tělesné výchovy, která 
se uskutečnila v sobotu 28. dubna v Nymburce. Detailní analýzu příčin 
ztráty společnosti Sazka přednesl předseda ČSTV Miroslav Jansta, vizi 
příštího uspořádání a financování sportu v České republice nastínil místo-
předseda ČOV Jiří Kejval. 

Valná hromada ČSTV se poprvé v historii uskutečnila v přímém přenosu 
České televize (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10425913363-valna-
hromada-cstv/21247129163/). Zpráva o Sazce se na 77 stranách textu 
velice podrobně a kriticky zabývá sérií hrubých strategických a manažer-
ských rozhodnutí či pochybení představenstva společnosti, akcionářů i 
jejího generálního ředitele Aleše Hušáka. 

„Viníků ztráty Sazky je samozřejmě víc, ale pouze jeden nese zákonnou 
odpovědnost, a to je jednoznačně předseda představenstva a generální 
ředitel pan Hušák. Každý k tomu nějakým způsobem přispěl, ale někdo 
měl rozhodovací pravomoc a předával informace - a to byl ředitel, který 
záměrně zatajoval a falšoval údaje a manipuloval s fakty i s čísly," uvedl 
Miroslav Jansta. 

Na základě této zprávy valná hromada ČSTV schválila usnesení, jímž po-
věřuje výkonný výbor ČSTV iniciovat podání žaloby o náhradu škody na 
Aleše Hušáka jako hlavního viníka ztráty Sazky. „Jak vysoká bude koneč-
ná částka, dosud není známo. ČSTV - jako majoritnímu akcionáři - vznikla 
ztrátou akcií škoda ve výši více než 950 milionů korun, ale s největší prav-
děpodobností tam přibydou ještě další částky,“ upřesnil předseda ČSTV. 

Místopředseda ČOV Jiří Kejval představil vizi nové struktury českého spor-
tu. Jeho vrcholným orgánem bude nově restrukturalizovaný Český olympij-
ský výbor a ČSTV bude plnit roli servisní organizace. „Český sport je od-
větví, které je svým ekonomickým potenciálem srovnatelné například se 
zemědělstvím či dalšími obory, ale neodpovídá tomu dosud jeho společen-
ské postavení ve společnosti. Právě to by nám mělo dávat sílu i vážnost 
pro jednání o vylepšení jeho finančních podmínek s politickou reprezenta-
cí. Budoucnost sportu vyžaduje jednotu a respekt,“ řekl Jiří Kejval. 

V pracovní části valné hromady ČSTV vyslechli delegáti zprávu o činnosti 
jednotlivých komisí, schválili zprávy o činnosti, hospodaření a majetku, 
rozpočet a další nezbytné náležitosti. 

Na samý závěr jednání představili 
zástupci sportovních organizací žá-
dajících o sdružení v ČSTV delegá-
tům národních sportovních svazů 
své organizace a shrnuli důvody, 
proč by podle jejich názoru měly být 
jejich organizace přijaty. Po dlouhé 
době prvním a jediným úspěšným 
ze tří žadatelů byla Česká asociace 
cheerleaders. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10425913363-valna-hromada-cstv/21247129163/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10425913363-valna-hromada-cstv/21247129163/
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Zpráva z jednání 5. VV ČSTV 
 

V úterý 17. dubna zasedal v Praze na Strahově na 
páté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Vedle přípravy 
organizace 26. valné hromady ČSTV, svolané na 
28. 4. 2012, a zpráv předsedů pracovních komisí VV 
ČSTV, projednal VV činnost a finanční zabezpečení 
Servisních center sportu (SCS) – odborných praco-
višť, která budou poskytovat servis svazům na kraj-
ské i okresní úrovni a podporu činnosti sportovním 
klubům. 

V úvodu schůze informoval předseda ČSTV M. Jan-
sta o výsledku jednání s ministrem pro místní rozvoj 
p. Jankovským, se kterým zahájil jednání o možnos-
tech získání „evropských“ peněz pro sport cestou 
připravovaných rozvojových programů, a potvrdil při-
zvání do pořadu ČT Otázky Václava Moravce 
k diskusi o financování sportu spolu s J. Kejvalem na 
22. 4. Místopředseda M. Pelta vyzval národní svazy 
k soudržnosti nejen v řešení financování připravova-
ných SCS, ale i v podpoře svazů, které pro rok 2012 
neobdržely z MŠMT státní podporu na svoji činnost. 
Informoval dále o problémech nastavení smlouvy 
FAČR s ČSTV k administraci státních dotací do klu-
bů, z důvodů legislativních pravidel spojených 
s užitím státní podpory z MŠMT v roce 2012 a nastí-
nil možná řešení, o kterých se bude jednat.  

 
V rámci zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV 
představil místopředseda ČSTV M. Hájek, současně 
předseda komise VV pro strategii péče o sportovní 
kluby a tělovýchovné jednoty, obsah činnosti SCS, 
jejich řízení a varianty financování v přechodném 
roce 2012 a od roku 2013. Po rozsáhlé diskusi 
k SCS připraví komise doplněný návrh pro příští 
schůzi výboru. L. Varhaník, předseda komise VV pro 
rozvoj Sportovního centra Nymburk, informoval členy 
výboru, že město Nymburk akceptovalo návrhy 
ČSTV do řízení o novém územním plánu. Předsedo-
vé dalších komisí referovali o přípravě svých zpráv 
pro VH. 

 
V bloku věnovaném přípravě 26. valné hromady 
ČSTV, která se uskuteční 28. 4. 2012 v Nymburce, 
výkonný výbor projednal organizační zajištění VH, 
přípravu scénáře, projekci prezentací k jednotlivým 
zprávám a zajištění studia České televize, která bu-
de o průběhu 26. VH ČSTV informovat. K přípravě 
valné hromady svolal předseda M. Jansta následují-
cí 6. schůzi VV ČSTV, která se uskuteční ráno před 
zahájením jednání 26. VH ČSTV. K jednání valné 
hromady je připravována Zpráva o příčinách ztráty 
společnosti SAZKA, a.s. „Musíme se vypořádat 
s touto pro sport nepříjemnou a osudovou záležitos-
tí. Nelze to jen tak přejít, to jsem avizoval ihned po 

nástupu do funkce předsedy ČSTV. Pojmenovat věci 
správnými jmény, celou věc uzavřít a začít pracovat 
pro budoucnost našeho sportu. Představíme vizi.“ 
shrnul M. Jansta. 

V závěru schválil VV návrhy na řešení tří případů 
opuštěného majetku a vzal na vědomí informaci likvi-
dátora Nakladatelství Olympia, a.s., v likvidaci. Vý-
bor si vyžádal k této věci stanovisko Legislativní rady 
VV ČSTV. V závěru schůze schválil VV ČSTV termí-
ny svých dalších schůzí 15. 5., 26. 6. a 11. 9. 2012. 

 

Mgr. Jan Boháč, 
generální sekretář ČSTV 



 

 
4 

  SOUBOR  USNESENÍ 

26. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY 

konané dne 28.dubna 2012 v SC Nymburk 

 
26. valná hromada ČSTV   u k l á d á   Výkonnému výboru ČSTV, aby:  

(a) zajistil přípravu žaloby na náhradu škody vůči JUDr. Alešovi Hušákovi, bývalému předsedovi představenstva a generální-

mu řediteli SAZKA, a.s., která vznikla společnosti SAZKA, a.s., a tímto prostřednictvím nepřímo i jejím akcionářům, 

zejména ČSTV, jakožto majoritnímu akcionáři, a to v důsledku porušování povinností člena představenstva vykonávat 

svou působnost s péčí řádného hospodáře; 

(b) dal podnět představenstvu SAZKA, a.s., a v souvislosti s tím učinil veškeré potřebné kroky k tomu, aby byla tato žaloba 

podána a aby bylo dosaženo úhrady vzniklé škody v co nejvyšší míře; 

(c) projednal s dalšími akcionáři  SAZKA, a.s., jejich účast na procesu odškodnění. 

 

 
26. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e    Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 23. valné hromady ČSTV  

 

 
26. valná hromada ČSTV    b e r e    n a   v ě d o m í   Vizi ČSTV a informaci o přípravách restrukturalizace sportovního 

prostředí ČR 

 

 
26. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   Zprávu Revizní komise Českého svazu tělesné výchovy  
 

 
26. valná hromada ČSTV  s c h v a l u j e   Novelizaci Statutu Revizní komise Českého svazu tělesné výchovy 

 

 
26.valná hromada ČSTV   z r u š u j e   Rezervní fond Českého svazu tělesné výchovy 

 

 
26. valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e  

1) bilanci vlastních zdrojů ČSTV za rok 2011 

2) bilanci státních zdrojů za rok 2011 

3) výsledek hospodaření Českého svazu tělesné výchovy za rok 2011 ve výši ztráty 

    1.147.573.169,26 Kč a jeho rozdělení takto: 

a) částka 51.844,- Kč se přiděluje rezervnímu fondu svazů (účet 911003) 

b) částka 6.305.818,- Kč  se přiděluje rezervnímu fondu ČSTV (účet 911002) 

c) částka (-) 12.810.543,40 Kč se jako navrhované snížení Rezervního fondu (zůstatková cena prodaného opuštěného 

majetku) zúčtovává proti rezervnímu fondu ČSTV (účet 911002) 

Usnesení č. 1 Ke Zprávě o příčinách ztráty společnosti SAZKA, a.s.                       

Usnesení č. 2 Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV  

od 23. valné hromady ČSTV   

Usnesení č. 3 

 

K Vizi ČSTV a informaci o přípravách restrukturalizace  

sportovního prostředí ČR                    

Usnesení č. 4 Ke Zprávě Revizní komise ČSTV                                                            

Usnesení č. 5 K Návrhu novelizace Statutu Revizní komise ČSTV                                                                                                                                      

Usnesení č. 6 K Návrhu na zrušení Rezervního fondu ČSTV 

Usnesení č. 7 Ke Zprávě o hospodaření ČSTV  k 31.12.2011 
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d) částka (-) 22.080.429,34 Kč se jako částečná úhrada ztráty hospodaření roku 2011 zúčtovává proti 

Rezervnímu fondu ČSTV (účet 911002) 

e) částka (-) 44.207.008,19 Kč se jako částečná úhrada ztráty hospodaření roku 2011 zúčtovává proti 

Nerozdělenému zisku (účet 932001) 

f) částka (-) 20.213.644,75 Kč se jako částečná úhrada ztráty hospodaření roku 2011 zúčtovává proti 

Nerozdělenému zisku  (účet 932002) 

g) zbývající částka (-) 1.054.619.205,58 Kč se zúčtovává s účtem Vlastní jmění (901), čímž Valná hromada 

zároveň rozhodla o snížení Vlastního jmění (901) o částku (-) 1 054 619 205,58 Kč 

4) mění rozhodnutí o výtěžku Sazka, a.s. z roku 2008 tak, že tento výtěžek se snižuje o jeho dosud nevyplacenou část ve 

výši 127.723.631,39 Kč   u r č u j e  auditora Českého svazu tělesné výchovy pro rok 2012, a to firmu BDO Audit, s.r.o., 

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

 

 
26. valná hromada ČSTV  s c h v a l u j e  

1) Zprávu o majetku Českého svazu tělesné výchovy k 31.12.2011 

2)  Prodej podniku Nakladatelství Olympia, a.s., v likvidaci  

u k l á d á  výkonnému výboru ČSTV: 

- u rozvahových dluhů jednat s věřiteli o prodloužení splatnosti popř. o rozložení splátek dluhů v horizontu 

splátek několika let  

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

dluhů s akceptovatelnými podmínkami pro ČSTV, vč. dohodnutí případných splátkových kalendářů 

v horizontu splátek několika let a to ve výši, která umožní dluhy splácet 

- zajistit prodej podniku Nakladatelství Olympia, a.s., v likvidaci  

- finanční prostředky, získané shora uvedeným prodejem podniku, využít na úhradu rozvahových / podrozva-

hových dluhů ČSTV 

- pověřenému zástupci akcionáře, aby na mimořádné valné hromadě  Nakladatelství Olympia, a.s., 

v likvidaci, hlasoval pro prodej podniku společnosti 

 

 
26.valná hromada ČSTV  s c h v a l u j e   Návrh rozpočtu ČSTV na rok 2012,  b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o bi-

lanci zdrojů pro rok 2012  a  u k l á d á  Výkonnému výboru ČSTV 

1) přijímat operativní rozhodnutí zejména v oblasti rozpočtu ČSTV v případě, že některý 

    z předpokladů nebude naplňován dle předpokladů 

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 

 

 
26.valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   Novelizaci Statutu Rezervního fondu národních sportovních svazů ČSTV 

 

 
26.valná hromada ČSTV   s c h v a l u j e   Prováděcí předpisy ke Stanovám ČSTV schváleným 24.VH ČSTV: 

1. Předpis o udělování a odebírání licencí okresním sdružením ČSTV 

2. Předpis o zastupování na Valné hromadě ČSTV 

3. Předpis upravující organizační jednotky – Krajské organizace ČSTV dle č. VII. odst. 2 

   stanov         

                    

Usnesení č. 8 Ke Zprávě o majetku ČSTV  k 31.12.2011 

Usnesení č. 9 K Rozpočtu ČSTV na rok 2012, včetně bilance zdrojů pro rok 2012                                                                                                                           

Usnesení č. 10 K Návrhu novelizace Statutu Rezervního fondu národních sportovních 

Usnesení č. 11 K Prováděcím předpisům ke Stanovám ČSTV                                                                                                                                                   
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26.valná hromada ČSTV – delegáti národních sportovních svazů    

s c h v a l u j e    přijetí  České asociace cheerleaders  za člena Českého svazu tělesné výchovy 

n e s c h v a l u j e   přijetí 

Unie šipkových organizací České republiky 

České šipkové organizace 

Unie hráčů stolního hokeje 

za členy Českého svazu tělesné výchovy 

 

 
 
26. valná hromada ČSTV - delegáti národních sportovních svazů -  z ř i z u j e  solidární fond, do kterého všechny svazy, 
které obdržely dotaci z programu č. V Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  přispějí 1 % ze svého příspěvku; 
 
u k l á d á  
předsedovi ČSTV JUDr. Miroslavu Janstovi, aby společně s předsedou Fotbalové asociace České republiky  Miroslavem 
Peltou jednal  s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení tohoto solidárního fondu. 
  

Usnesení č. 12 K Návrhu na přijetí nových svazů za členy ČSTV                                                                                                                                              

Usnesení č. 13 V souvislosti s jednáním o přijetí nových svazů za členy ČSTV 

Ošetření dětí 

se souhlasem rodičů 
 

S blížícím se obdobím letních prázdnin vám chceme poskytnout vzor „Zmocnění a určení osoby  oprávněné dle zákona 

o zdravotních službách“, které by mělo sloužit jako písemný souhlas rodičů s provedením lékařského zásahu u nezletilých 

dětí v nepřítomnosti rodičů. Toto zmocnění by měli mít organizátoři všech akcí, kterých se účastní nezletilé děti (do osmnácti 

let). I když se připravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by tuto povinnost zrušila, je v současnosti v platnosti no-

vela zákona, která souhlas rodičů  pro lékařský zásah vyžaduje.  

Formulář lze stáhnout z webových stránek ČSTV: http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/osetrenideti.pdf  

 

 

Od 1. dubna 2012 je účinný zákon o zdravotních službách, na jehož základě zdravotní zařízení začala požadovat písemné 

souhlasy rodičů dětí, a to prakticky u každého ošetření (kromě případů, kdy jde o tzv. neodkladnou péči). 

To může být výrazný problém v případech, kdy bude třeba nechat ošetřit nezletilého účastníka sportovní akce (zejména při 

soustředění, kdy nemusí být jednoduché rodiče sehnat apod.).  

Z tohoto důvodu je třeba doporučit, aby se organizátoři sportovních akcí (zejména těch dlouhodobějších) vybavili Zmocně-

ním a určením osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (viz vzor), které by mohlo situaci usnadnit. I když je tře-

ba konstatovat, že nikoli stoprocentně, neboť ohledně výkladu daného zákona panuje řada nejasností a ne každé zdravot-

nické zařízení bude takové prohlášení považovat za dostatečné.  

Vzhledem k tomu, že uvedená právní úprava je problematická z pohledu jak zdravotnických zařízení, tak i ze strany mnoha 

organizací (např. Česká rada dětí a mládeže), je již iniciována novelizace zákona. 

 

Mgr. Gabriela Petrusová 
Legislativně právní odbor ČSTV 

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/osetrenideti.pdf
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Zmocnění a určení osoby 

oprávněné dle zákona o zdravotních službách 

 

 

Údaje zákonného zástupce: 

 

Jméno a příjmení: ……………………………. nar. dne ……………………… 

Kontakt (telefon, e-mail): ……………………………………………………… 

 

 

Údaje nezletilého dítěte: 

 

Jméno a příjmení: ……………………………. nar. dne ……………………… 

Trvale bytem: ………………………………………………………………….. 

 

 

Jako zákonný zástupce zmocňuji pana/paní …………………………………..(vedoucí akce), nar. ………………………, trvale 

bytem ……………………………………….., aby po dobu konání …………………......(sportovní akce, soustředění), tj. 

od ………….do……………….. uděloval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této 

době nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí). 

 

Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého 

dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák.č.372/2011Sb. 

 

Zároveň určuji pana/paní ……………………………………osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě 

právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm.e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání 

……………………………… (sportovní akce, soustředění). 

 

 

V ………………….. dne ………………………. 

 

 

 

 

 …………………………………………………… 

 podpis zákonného zástupce 
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Věra Čáslavská slaví 

 
Legendární gymnastka Věra Čáslavská oslavila 3. května významné jubileum. Za 

svou kariéru získala na 140 medailí. Vedle sedmi zlatých a čtyř stříbrných olympij-

ských medailí z LOH 1960, 1964 a 1968 má dalších 22 ze světových a evropských 

šampionátů. Větší sbírku nemá z českých i československých sportovců nikdo. 

Není tedy přehnané tvrdit, že Věra Čáslavská je bezkonkurenčně nejúspěšnější 

československou a českou sportovkyní všech dob. A proto je dobře, že její sedm-

desátiny nezapadly. Právě naopak. 

 

V předvečer narozenin se na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze uskutečnil křest speciální dopisnice s portrétem 

Věry Čáslavské, který vytvořil Oldřich Kulhánek. V den narozenin se pak v ostravském Domu knihy Librex oslaven-

kyni křtila kniha „Věra Čáslavská – Život na Olympu“, kte-

rou připravila společně s Pavlem Kosatíkem. Den před 

jubileem se také v pražském kině Lucerna uskutečnila 

premiéra snímku Olgy Sommerové Věra 68. Celovečerní 

dokument přibližuje divákům osud výjimečné gymnastky, 

která se svými činy zapsala nejen do dějin sportovních, 

ale i politických... „Spíš než o sportovkyni jsem točila do-

kument o ženě, která neodvolala svá stanoviska a něco 

udělala pro vlast,“ připomněla Sommerová politické po-

stoje Věry Čáslavské za minulého režimu. 

 

K radě gratulantů se připojil i předseda ČSTV M. Jansta. 
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Sport je jedním z významných hospodářských odvětví v ČR 

 
Renomovaná společnost poskytující auditorské, daňové a poradenské služby, KPMG Česká republika, zpra-
covala studii nazvanou Koncepce financování sportu v České republice. 

Cílem studie bylo zpracovat detailní analýzu systému a organizace financování českého sportu a navrhnout 
změny v tomto systému tak, aby došlo k jeho celkovému zefektivnění. Jednotlivé části zprávy shrnují informace 
o stávajícím institucionálním uspořádání českého sportovního prostředí, hlavní zdroje, systém a využití finanč-
ních prostředků ve sportu, poskytuje srovnání s vybranými zeměmi EU, vyčísluje ekonomický přínos odvětví 
sportu pro hospodářství ČR, zmiňuje další pozitiva sportu (sociální, 
zdravotní, vzdělávací a marketingové).  

V návrhové části koncepce identifikuje základní pilíře a principy dlou-
hodobé systematické podpory sportu včetně otázky jeho financování 
v České republice. Navržená opatření vychází z analýzy sportovního 
prostředí v ČR a jeho specifik a srovnání s vybranými zeměmi EU. 

Ve studii je bezpochyby možné nalézt další podpůrné argumenty pro 
jednání o podpoře sportu na obecní, městské, krajské či státní úrov-
ni. 

Zkrácenou verzi studie najdete na webu ČSTV 

http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/koncepce_financovani_sportu-
prezentace.pdf  

 

Poděkování patří partnerům studie, ČSOB, ČPP, IBM, Telefonica O2, kteří významnou měrou přispěli k její 
realizaci. 

 

Mgr. David Kovář 
Management sportu ČSTV 

http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/koncepce_financovani_sportu-prezentace.pdf
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/koncepce_financovani_sportu-prezentace.pdf
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/koncepce_financovani_sportu-prezentace.pdf
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Statistika ČSTV 
 

Český svaz tělesné výchovy vede dlouhodobou sta-
tistiku členské základny. Na jejím sběru se podílí 
okresní sdružení ČSTV i sportovní svazy sdružené v 
ČSTV. Aktualizace se provádí jednou ročně, vždy 
k 31.12. daného roku. Registrace členů v klubech a 
tělovýchovných jednotách je prováděna na základě 
rodných čísel tak, aby byla zachována jednoznač-
nost členské základny. 

V tomto článku rozebereme 
dlouhodobou statistiku vybra-
ných sportů. V grafu č. 1. je 
uvedena členská základna 
sdružených svazů v ČSTV. Po-
čet sdružených sportů se v roce 
1990 až 1995 zvýšil  z původ-
ních 51 na 65 a řady ČSTV  by-
ly mimo jiné rozšířeny o sporty 
jako baseball, americký fotbal, 
golf, florbal a squash. Po roce 
1996 se příliv nových sportů 
zpomalil a v roce 2003 se ustálil 
na celkovém číslu 72 po přijetí 
České Lakrosové unie, která 
byla na dlouhou dobu posled-
ním svazem přijatým do ČSTV. 
Teprve v roce 2012 byla mezi 
sdružené svazy přijata Česká 
asociace cheerleaders. ČSTV sdružuje skrze okres-
ní sdružení i oddíly sportů, jejíž sportovní svaz není 
sdružený v ČSTV, a naopak svazy evidují část člen-
ské základny, která není evidována v okresních sta-

tistikách. Tím vzniká rozdíl mezi okresní statistikou a 
svazovou statistikou.  

Po roce 1990 se do České republiky dostaly nové 
atraktivní sporty, které sebraly část členské základny 
tradičním sportům viz tabulka č. 2. Je možné, že tak-
to výrazný pokles byl způsoben i jinými vlivy. V této 
době se od ČSTV oddělují některé sportovní organi-
zace jako SSS ČR, ČASPV a obnovuje činnost So-
kol a Orel,  které také odvádějí část členské základ-
ny.  

Tento trend se neprojevil na celkovém stavu členské 
základny sdružených svazů ČSTV  v letech 1990-1996.   

Na grafu č. 2 se můžete podívat na stav členské zá-
kladny sportů, které v první polovině devadesátých 
let ztratily největší množství členů.  
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Oproti této tendenci,  můžeme od roku 1991 pozo-
rovat významný nárůst členské základny třech spor-
tů, a to florbalu, golfu a bojových umění. Některé 
tradiční sporty po počátečním úbytku sportovců, 
začaly opět získávat členskou základnu a dnes se 
pohybují již nad počty, které měly v devadesátých 
letech (lední hokej).  Z grafu je patrné, že růst člen-

ské základny florbalu a golfu zatím nevykazuje žád-
né zpomalení a tak můžeme počítat s přírůstkem i 
v dalších několika letech. U České unie bojových 
umění se již růst zastavil a stabilizoval. Florbal vsa-
dil na mladou generaci a tento tah se mu evidentně 

podařil - patří mezi svazy s nejmladší členskou zá-
kladnou. Golf se stal v ČR především módní záleži-
tostí a získává si stále více příznivců především u 
střední a starší generace sportovců.  

I věk členů jednotlivých sportů se liší. Například u 
průměrného člena florbalu a tenisu sportujícího 
v Praze je to přímo generační propast. Průměrný 

věk pražského florbalisty je 25,2 roku a tenisty 
41,21 let, rozdíl tak činní 16 let. Pro srovnání prů-
měrný věk celé populace v ČR je 40,8 let. V grafu č. 
4 jsou uvedeny věkové průměry členů vybraných 
sportů v Praze. 

Graf  č. 4 
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Další sledovanou kategorií je charakteristika čle-
nů ČSTV. Dle této kategorie můžeme určovat ko-
lik procent z členské základny se aktivně účastní 
soutěží vypisovaných sportovními svazy 
(registrovaný sportovec), kolik lidí pravidelně 
(aspoň dvakrát týdně) sport vykonává, ale 
neúčastní se soutěží (neregistrovaný sportovec), 
kolik má jednotlivý sport rozhodčích a kolik trené-
rů, atd. Opět se jednotlivé sporty mezi sebou liší 
viz graf č. 5 níže. Specifické rozdělení má lyžová-
ní, ale i golf. V prvním sloupci je uvedeno rozdě-
lení členské základny dle charakteristiky v celém 
ČSTV, které odráží většinové složení organizova-
ných sportovců v ČR. Graf č. 5 naznačuje, že ví-
ce jak 880 tis. sportovců se pravidelně účastní 

soutěží pořádaných svazy sdruženými v ČSTV 
(registrovaní sportovci). Dále asi 520 tis. neregis-
trovaných sportovců pravidelně využívá sporto-
viště spravované kluby a tělovýchovnými jednota-
mi sdruženými v ČSTV. 

V tomto článku uvádíme jen příklady využití data-
báze členské základny ČSTV. Její význam je pře-
devším v evidenci členů jednotlivých svazů, která 
se dále poskytuje MŠMT. 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČSTV 

 

Graf  č. 5 
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Rozhovor s novým ředitelem 

Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o. 

PaedDr. Janem Hejmou 
 

Od  27. března 2012 má VOŠ ČSTV nového 
jednatele a zároveň ředitele. Je jím Jan Hejma. 
Na jeho plány o rozvoji školy, ale i na jeho profesní 
život, jsme se zeptali  v našem rozhovoru. 

 

Jaké motivy vás vedly k tomu, že jste se začal 

ucházet o místo ředitele VOŠ ČSTV ? 

Práce se studenty mne nesmírně naplňuje a moti-
vuje. Figuruji v Akademické radě Akademie tělesné 
výchovy a sportu  Palestra. Zde jsem i přednášel, 
od roku 2009. Také s VOŠ ČSTV jsem se obezná-
mil díky přednáškám. Symbióza ČSTV a vyšší od-
borné školy s akreditovaným oborem Management 
tělesné výchovy a sportu  má, dle mého názoru, 
velký a zatím málo využitý potenciál. Právě odbor-
níky v oblasti vysokého managementu a marketin-
gu současný sport potřebuje. Navíc, kdo jiný by 
měl být našimi studenty, než vrcholoví sportovci? 

Mají bohaté osobní praktické zkušenosti, jejichž 
hodnotu zvýší propojením s teorií  od renomova-
ných odborníků v dané oblasti. 

Zlepšit marketing, zvýšit kredit, prestiž a ekonomic-
kou situaci VOŠ ČSTV je pro mne velkou výzvou. 
Současně mám možnost předávat studentům své 
osobní zkušenosti z oblasti sportu a tělesné výchovy.   

Silná recese nám způsobuje nelehkou situaci ve 
všech oblastech života. Přesto se domnívám, že 
mnoho pragmaticky uvažujících lidí vyhodnotí in-
vestici do svého kvalitního vzdělání, jako nejlepší. 
Tudy se kráčí k lepší budoucnosti.  

 Údajně chcete rozšířit nabídku vzdělávacích 

oborů. Můžete nám tento záměr více přiblížit? 

Chtěli bychom akreditovat nové obory – Wellness 
specialista a Pedagog volnočasových aktivit. Jsou 
totiž v současné době velice aktuální a žádané.  

Současný obor Management tělesné výchovy a 
sportu  rozšíříme. Bude se učit více teorie i praktic-
kých dovedností v oblasti regenerace a rekondice. 
Ta bývá ve  sportu často zanedbávaná. Studenti 
by měli v rámci studia dělat více akreditovaných 
kurzů. Využijí je jak během studia - pro případné 
zlepšení své finanční situace, tak v budoucím po-
volání. Současně chceme v rámci vzdělávacích 
programů nabídnout jednotlivým svazům i jedno-
tám možnosti trenérské školy s akreditovanou a 
pro ně aktuální, specializací. 

Vedeme řadu jednání vedoucích k těsné spoluprá-
ci s vysokými školami. Jedná se o možnost konti-
nuálně pokračovat ve studiu pro naše absolventy, 
na úrovni bakalářského a magisterského studia. 
Například VŠEM (Vysoká škola ekonomie a ma-
nagementu), Akademie tělesné výchovy a sportu 
Palestra a další.   

Čím se lišíte od vaší největší konkurence anebo 

naopak - jak chcete, aby vaše škola vypadala? 

Konkurence v naší vzdělávací oblasti je poměrně 
velká, avšak právě v symbióze s ČSTV vidíme vel-
ký potenciál. Důležitá je spolupráce s jednotlivými 
sportovními svazy a jednotami. Právě tradice spor-
tu, kvalitní výuka, genius loci Strahovského stadió-
nu a návaznost na kvalitní praxi ve špičkových za-
řízeních nahrává naší škole. Ideální místo pro re-
kvalifikaci kvalitních odborníků ČSTV je právě ško-
la ČSTV. 

Na jaké skupiny studentů se škola zaměřuje? 

VOŠ ČSTV s.r.o realizuje výuku akreditovaného 
vzdělávacího programu 64-31-N/12  Management 
tělesné výchovy a sportu v denní a dálkové formě 
studia. 

 Délka vzdělávacího programu: 3 roky - denní for-
ma, 4 roky - dálkově (1x měsíčně Pá, So, Ne). For-
ma studia: denní studium, dálkové studium, dosa-
žený stupeň vzdělání: vyšší odborné, způsob 
ukončení studia: absolutorium, certifikace: vysvěd-
čení o absolutoriu, diplom absolventa, označení 
absolventa: diplomovaný specialista (Dis.).  

PaedDr. Jan Hejma 
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Ročenka ČSTV 2011 

 

Po roce opět vyšla tradiční Ročenka ČSTV 2011, která hodnotí spor-

tovní dění v České republice v uplynulém roce. Do ročenky přispívají 

sdružené svazy ČSTV, které zde uvádějí aktuální kontakty a mistry 

republiky 2011 v  juniorské a seniorské kategorii a chlubí se úspěchy 

na mezinárodní scéně. ČSTV vydává publikaci již třináct let, zveřej-

ňuje zde svoji statistiku a dosažené hospodářské vý-

sledky.  Na našich stránkách si publikaci můžete pro-

hlédnou v celobarevném provedení (http://www.cstv.cz/

informaceprovas/ostatni/rocenkacstv2011.pdf )  

Zmíněný program a formu studia vyhledává doposud 
specifická skupina studentů se zájmem o následnou 
působnost hlavně v oblasti sportu a tělesné výchovy. 
Díky skladbě všeobecných předmětů si myslíme, že 
vychovává škola odborníky v oblasti managementu a 
marketingu připravené jak pro tuto naprosto specific-
kou činnost a kariéru ve zmíněné oblasti, tak i pro 
všeobecný business. 

Jaké vzdělávací možnosti VOŠ ČSTV nabízí pro 
sportující  veřejnost a činovníky SK a TJ, případ-

ně seniory? 

Mimo hlavní program škola plánuje aktivity i pro zá-
jemce z řad běžné populace. Jsou to odborné semi-
náře, kurzy a vzdělávací programy pro mládež, 
v oblasti volnočasových aktivit a přípravu na budoucí 
povolání. Rádi se zaměříme také na aktivní seniory 
se zájmem o získání nových informací v oblasti zdra-
vého životního stylu.  

Co je možné nabídnout jako určitý bonus navíc? 

VOŠ ČSTV nabízí ubytování pro mimopražské stu-
denty v nové vlastní ubytovně. Spolupracujeme jen s 

kvalifikovanými přednášejícími, vždy jsou odborníky 
v dané problematice. 

Nabízíme akreditované kurzy: masér pro sportovní a 
rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, in-
struktor fitness center, vědecký základ sportovního 
tréninku pro trenéry II.třídy. 

Díky dobré spolupráci se sportovními subjekty nabí-
zíme atraktivní praxe v oboru s možností perspektiv-
ního zaměstnání u subjektů, s nimiž studenti spolu-
pracují již během studia.  

 

Poznámka red. : Bližší informace o Vyšší odborné 
škole ČSTV  naleznete na nových webových strán-
kách: http://www.vos-cstv.cz/  

 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČSTV 

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/rocenkacstv2010.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/rocenkacstv2010.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/rocenkacstv2011.pdf
http://www.vos-cstv.cz/
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Atletika 

Praha bude v roce 2015 hostit HME. Rozhodla tak 
Rada Evropské atletické asociace, která dala při 
volbě v Sofii české metropoli přednost před Istanbu-
lem. 

Oštěpařka Barbora Špotáková vstoupila do olympij-
ské sezony druhým místem v úvodním závodu DL v 
Dauhá. 

 

Cyklistika 

V domácím závodu SP v XC v Novém Městě na Mo-
ravě dojel Jaroslav Kulhavý druhý. V závodě žen 
obsadila Kateřina Nash třetí místo. Vítězství vybojo-
val v kategorii do 23 let Ondřej Cink a mezi juniorka-
mi skončila Barbora Machulková druhá. 

 

Fotbal 

Reprezentanti do 18 let vyhráli tradiční přípravný 
turnaj Slovakia Cup v Trenčianských Teplicích. 

Český tým zvítězil na ME novinářů v polském Krako-
vě ve fotbale. Richard Valoušek z MF Dnes se 
stal s osmi góly nejlepším střelcem. 

 

Kanoistika 

Deblkanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek získa-
li na ME v německém Augsburgu třetí titul mistrů 
Evropy v kariéře. 

Lední hokej 

Reprezentační tým mužů po čtrnácti letech opět zví-
tězil v Euro Hockey Tour. 

 

Plavání 

Dálková plavkyně Jana Pechanová vyhrála závod 
GP na 15 km v mexickém Cancúnu. 

 

Stolní tenis 

Dana Hadačová si postupem do finále turnaje v  ka-
tarské Dohá, který byl zároveň i Světovou olympij-
skou kvalifikací, zajistila účast v olympijské dvouhře 
v Londýně 2012! Ve finále turnaje podlehla Švédce 
Matildě Ekholmové 1:4.  

 

Veslování 

V úvodním díle SP v srbském Bělehradě se na stup-
ně vítězů postavily 4 české posádky. Skifař Ondřej 
Synek zvítězil, skifařka Miroslava Knapková obsadila 
druhé místo stejně jako  dvojka bez kormidelníka 
lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Kopáč a ženský 
dvojskif sester Jitky a Lenky Antošových dokončil 
své finále na třetím místě. 

 

Vzpírání 

Jiří Orság získal na ME v turecké Antalyi v kategorii 
nad 105 kg stříbrnou medaili v nadhozu a vylepšil 
svůj vlastní český rekord. V olympijském dvojboji byl 
pátý, v trhu devátý a zajistil si účast na OH v Lon-
dýně. 

 

  
        Blahopřejeme 

Dana Hadačová  
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01.06.2012 Mistrovství ČR v OB ve sprintu Děčín/CZE 

03. - 24.06.2012 ME jachting v kategorii finn Scarlino/ITA 

08. - 10.06.2012 Berlin Open-lakros Berlin/SRN 

08.06. - 01.07.2012 ME - Fotbal - UEFA  POL/UKR 

09. - 10.06.2012 Mistrovství ČR v OB na krátké trati Rusava/CZE 

14. - 17.06.2012 Prague Cup-lakros Praha/CZE 

15. - 20.06.2012 ME parkur Legnano/ITA 

20. - 30.06.2012 ME ve field lakrosu Amsterdam/NED 

25.06. - 08.07.2012 Tenis-Grand Slam - Wimbledon London/GBR 

27.06. - 01.07.2012 Pražský baseballý týden Praha/CZE 

27.06. - 01.07.2012 ME - atletika Helsinky/FIN 

28.06. - 01.07.2012 Mistrovství Evropy dorostu v OB Bugeat/FRA 

30.06. - 22.07.2012 Cyklistika - Tour de France FRA 

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

http://www.cstv.cz

