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Závěry 3. schůze VV ČSTV 
– informace z jednání

V pořadí třetí schůze VV ČSTV se konala 2.6.2010 příznačně v Síni 
slávy Českého ledního hokeje v budově O2 arény v Praze. V úvodu 
zasedání přijal místopředseda Tomáš Král, předseda Českého sva-
zu ledního hokeje, gratulace od členů VV k zisku titulu mistrů světa 
na nedávno skončeném šampionátu. Začátek schůze využil před-
seda ČSTV Pavel Kořan také k blahopřání člence VV ČSTV Jaroslavě 
Schejbalové ke zvolení do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Následně Výkonný výbor, přítomný v plném počtu, zahájil rychlé 
projednávání třinácti bodů programu schůze.

Z aktuálních informací předseda ČSTV vyzvedl zejména:
 jednotlivá jednání s předsedy sportovních střešních sdružení: 

ČASPV, ČOV a ČOS k budoucí vzájemné spolupráci a k otázkám 
transformace Všesportovního kolegia ČR;

 opakovaná jednání s náměstkem MŠMT p. Kocourkem, k širo-
kému okruhu otázek předpokládané spolupráce MŠMT a ČSTV, 
která jsou vedena v konstruktivní a oboustranně vstřícné atmo-
sféře, jejímž prvním hmatatelným výsledkem je navýšení stát-
ní dotace na údržbu a provoz TVZ a nový prostor pro zástupce 
ČSTV v expertních komisích ministerstva;

 závěry VH SAZKA, a.s., která schválila m.j. i zprávu o hospodaře-
ní společnosti a rozdělení zisku; 

 informaci o možném vývoji koaličních jednání k budoucímu 
obsazení MŠMT.

Dalšími projednávanými tématy byly:
 Zpráva o delimitaci majetku ČSTV, ilustrující problémy převodů 

majetku na úrovni TJ/SK.
 Jmenování nového jednatele VOŠ ČSTV, s.r.o., kterým se stal  

p. V.Bek, současný ředitel VOŠ.
 Mimořádné valné hromady všech akciových společností s ma-

joritní účastí ČSTV, svolané k provedení změn v orgánech spo-
lečností s cílem upevnit vliv ČSTV v jejich řízení.

 Dlouhodobý program činnosti ČSTV, který byl po závěrečných 
připomínkách schválen je uveden v samostatném článku a na 
webu.

 Schválení statutů a složení poradních orgánů VV ČSTV  
(rad a komisí) – úplné informace lze nalézt na: 
http://www.cstv.cz/odborne_rady.htm.

 Schválení postupu harmonogramu příprav novelizace Stanov 
ČSTV.

 Zpráva ČOV o účasti české výpravy na XXI. zimních OH ve Van-
couveru 2010.

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV 

Právo 12
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Závěry 4. schůze VV ČSTV – informace z jednání

Čtvrtá schůze Výkonného výboru ČSTV v průběhu deseti týdnů po volební valné hromadě do-
kumentuje vysoké tempo, kterým zahájil nově složený výbor realizaci svých představ o činnosti or-
ganizace. Konala se 23.6. 2010 v budově O2 arény v Praze a její program byl opět bohatý. Výbor se 
drží schváleného plánu práce a harmonogramu stanovených úkolů. Za jeden z nejdůležitějších bodů 
programu by se dala označit informace o přípravě novely Stanov ČSTV, kterou předložila v písemné 
podobě k tomu vytvořená komise. Ale i další z patnácti projednávaných témat byly pro chod organi-
zace zásadní.

Z aktuálních informací předseda ČSTV komentoval valnou hromadu Občanského sdružení Zelený 
ostrov, kde byl zvolen předsedou výkonné rady zástupce ČSTV J.Boháč, podal informaci o zahájení 
komunikace se Svazem měst a obcí ČR s výzvou ke spolupráci a součinnosti při přípravě budoucí 
podoby loterního zákona, a sdělil nové informace k budoucímu řešení podmínek pro činnost Lyžař-
ského areálu na Zadově. Dále VV ČSTV projednal především:
 informace ekonomického ředitele ČSTV J.Prádlera o řešení „klubového financování“ SAZKA, a.s., 

a pověření zástupce ČSTV pro jednání mimořádné valné hromady SAZKA, a.s., která se sejde k 
rozhodnutím potřebným k dokončení jednání,

 obsahovou náplň a harmonogram přípravy analýzy majetku ČSTV, kterou se bude ČSTV intenziv-
ně zabývat ve druhé polovině letošního roku tak, aby řádná valná hromada ČSTV v roce 2011 měla 
k dispozici případné návrhy řešení,

 informace o jednáních s představiteli politických stran po parlamentních volbách k postavení 
sportu v programových prioritách budoucí Vlády ČR, které vede P.Kořan, 

 organizační strukturu aparátu ČSTV, která může doznat v září dalších úprav s cílem dosáhnout 
maximální efektivity, 

 informace o přípravě novely „Stanov ČSTV“. Do konce června obdrží svazy, regionální - okresní  
a krajská sdružení ČSTV text této novely s tím, že šest týdnů bude prostor pro připomínky. Z hlav-
ních a zásadních obsahových oblastí lze zmínit zachování dvoukomorového uspořádání organi-
zace, návrh nového názvu organizace, třístupňová podoba orgánů organizace, delegáti krajských 
sdružení ČSTV se budou účastnit jednání VH ČSTV s hlasem rozhodujícím, atd. 
VV ČSTV byl seznámen s návrhem projektu agentury ČOK na zabezpečení vyhlašování anket spor-

tovců roku v regionech a krajích, prezentovaný členem VV ČSTV Mgr.Kubcem. Návrh byl vzat na vě-
domí s tím, že je v plné pravomoci regionálních a krajských sdružení ČSTV rozhodnout se o způsobu 
organizace těchto anket v oblasti své působnosti. Výbor se také seznámil s navrhovanou novou po-
dobou Všesportovního kolegia ČR ve formě zájmového sdružení právnických osob s tím, že cílem je 
změna a posílení postavení sportu vůči státním institucím.

Příští schůze VV ČSTV se bude konat po prázdninách, 8.září 2010 s tím, že řada zásadních úkolů  
v mezidobí, zejména jednání s novou politickou reprezentací o budoucím zabezpečení sportu budou 
intenzivně pokračovat v kompetenci předsedy ČSTV. 

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Konference „Sport a stát“ - Sport a politici se společným zájmem

Ve dnech 4.a 5. května 2010 se v prostorách studia České televize v Praze na Kavčích horách konala 
pod záštitou předsedy Vlády ČR Jana Fischera konference SPORT A STÁT. Jejím spolupořadatelem byl 
Český svaz tělesné výchovy spolu s Českým olympijským výborem a Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Na závěrečných přípravách se podíleli i představitelé dalších sportovních sdružení. 
Za ČSTV se akce zúčastnili předseda Pavel Kořan, místopředsedové Tomáš Král, Vladimír Šimíček a 
členové Výkonného výboru ČSTV. Jako panelisté vystupovali  k jednotlivým tématům Pavel Kořan,  



Tomáš Král a Ivan Hašek a do diskuse se zapojil Ivo Kaderka a další. ČOV zastupovali jeho předseda 
Milan Jirásek, místopředseda Jiří Kejval a člen František Dvořák. MŠMT reprezentovala paní ministry-
ně Miroslava Kopcová se svým náměstkem Janem Kocourkem. Celou konferenci moderoval a diskuse 
řídil šéfredaktor sportu České televize Ota Černý.

U politických stran vzbudila akce nebývalý zájem a konference měla velmi reprezentativní zastou-
pení v osobách hlavních řečníků. Během dvou dnů postupně vystoupili Petr Nečas (ODS), Miroslav 
Kalousek (TOP 09), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Vojtěch Filip (KSČM) a Jiří Paroubek (ČSSD). Reprezen-
tanti politických stran se, spolu se zástupci sportovního prostředí, zúčastnili také všech čtyř panelo-
vých diskusí vedených na témata sport a mládež, sportovní reprezentace ČR, ekonomika sportu v ČR 
a sport a legislativa v ČR.

Kompletní program konference, přehled hlavních řečníků a účastníků panelových diskusí nalezne-
te zde (http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/100504sportastat-scenar.pdf).

Opravdovým příslibem pro sport je závěrečné prohlášení konference „Sport pro zdraví, ak-
tivní život a reprezentaci státu“, na kterém se shodli jak představitelé sportu, tak také zástupci 
politických stran. Otevřeně a společně stvrdili svůj zájem na:

1) zlepšení podmínek pro tělesné aktivity občanů a sport v celé jeho šíři;
2) vyvinutí úsilí k přijetí systémových opatření na ochranu, podporu a financování sportu;
3) zahájení kroků k realizaci koncepční podpory sportu v ČR;
4) vzájemné spolupráci při tvorbě podmínek pro sport.
Dokument, který v samém závěru konference přednesl generální sekretář ČSTV Jan Boháč, 

mimo jiné potvrzuje výjimečnost sportovního hnutí, přisuzuje sportu společenský a ekono-
mický rozměr daný prospěšností tělesných aktivit pro zdraví a výchovu občanů, a uvádí základ-
ní podmínky nezbytné k plnění společenských funkcí sportu. Úplné znění prohlášení je zde  
(http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/100504sportastat-zavery.pdf).

Česká televize věnovala konferenci v jejím průběhu téměř šest a půl hodiny vysílacího času pro-
gramu ČT 4 Sport, z nichž celých pět přímým přenosem.                                                                              
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 Následovala ještě samo-
statná tisková konference.

ČSTV jako jeden z hlav-
ních pořadatelů považu-
je konferenci, první svého 
druhu, jak rozsahem tak  
i složením účastníků, za 
zdařilou a úspěšnou. Spolu 
s předcházejícími aktivita-
mi – Analýzou financování
sportu v ČR a Koncepcí stát-
ní podpory sportu v ČR tvo-
ří závěry konference Sport a 
stát dobré východisko k vy-
tvoření důstojnějších pod-
mínek pro český sport.

Konferenci předcházel internetový průzkum veřejného mínění agentury SANEP s názvem „Sport 
v České republice v 26 otázkách“, na které v průběhu deseti dnů odpovědělo téměř 30 tisíc respon-
dentů. Velmi zajímavé výsledky průzkumu si můžete prohlédnout po kliknutí zde (http://www.cstv.
cz/zpravy/ostatni/100504sportastat-sanep.pdf).

Internetové stránky konference http://sportastat.prvnizpravy.cz/ (obsahují mimo jiné video-
prezentace)

Jednání konference můžete dodatečně shlédnout ve čtyřech částech na internetových stránkách Čes-
ké televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210471296040005-konference-stat-a-sport/. 

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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Sport a stát – názory a ohlasy

V samostatném článku jsme se rozhodli Vám zprostředkovat názory účastníků konference na jed-
notlivá probíraná témata i situaci sportu v České republice všeobecně.

„Podmínky pro sport v České republice nejsou ideální. Na tom se shodli všichni zúčastnění. 
Smyslem konference bylo přesvědčit politické spektrum, že sport je pro společnost nesmírně dů-
ležitý a že jeho potenciál plně nevyužíváme.“

generální sekretář ČSTV Jan Boháč

Sport a státní reprezentace
„Smyslem je ukázat, co sportovní reprezentace může nabídnout státu a společnosti,“ podotkl 

šéf Českého olympijského výboru Milan Jirásek s tím, že o nutnosti podpory reprezentace ne-
bylo na konferenci pochyb. „Je to reklama státu, vytváří to jeho dobrou image, vliv to může mít 
na ekonomiku a v neposlední řadě jsou hrdinové-reprezentanti skvělým příkladem pro mládež,“ 
vypočítal Jirásek. Co se týče státní podpory reprezentace, vidí Jirásek jablko sváru především v di-
ferenciaci financování. „Pokud nebude dostatek financí na podporu všech sportů, bude na státu,
aby si určil, co chce podporovat,“ prohlásil Jirásek s tím, že klíč k rozdělování financí bude muset
po volbách najít nová vláda.

Sport a finance
Finanční situace sportu se zároveň musí rapidně zlepšit, míní prezident Autoklubu České re-

publiky Roman Ječmínek. „Český sport je silně podfinancovaný. Není to vinou současné krize, ten-
to stav trvá již posledních dvacet let,“ domnívá se. Konference podle jeho názoru našla shodu, jak 
financování vyřešit. „Sport a tělovýchova musí mít samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. A
také je nutné přijmout kvalitní novelu loterijního zákona,“ vyzdvihl dva body, které by měly stav 
financí v českém sportu ozdravit. „Musí se jednat o dlouholetou záležitost. Buď půjde o určité
procento z hrubého domácího produktu, nebo o přesně danou sumu z rozpočtu,“ naznačil s tím, 
že pokud by se oproti současnému stavu zvýšila podpora sportu o dvě miliardy korun, bylo by to 
pro sportovní organizace uspokojivé.

Sport a legislativa
S financemi úzce souvisí také právní normy.„Legislativní prostředí je v českém sportu momen-

tálně velmi roztříštěné,“ poukázal předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk 
Ertl na zhruba tři desítky různých právních norem, které v současné době upravují pozici sportu 
ve společnosti. „Sport je věcí nadstranickou, proto je nutné vytvořit adekvátní podmínky pro jeho 
rozvoj. V první řadě padl příslib, že vznikne nový zákon o sportu, který současnou legislativu sjed-
notí,“ podotkl s tím, že zákon bude připomínkován přímo na půdě sportovních organizací, aby 
později nedocházelo k problémům.

Jaroslav Němec, prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republi-
ky: „Doufám proto, že sliby politiků budou naplněny, když proběhly v živém televizním vysílání.“

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV



6/10 7

Z valné hromady akciové společnosti SAZKA

Řádná valná hromada akciové společnosti SAZKA, která se uskuteč-
nila dne 26. května 2010, schválila zprávu o podnikatelské činnosti, roč-
ní účetní závěrku a rozdělení zisku, vytvořeného v loňském roce. Tržby 
z hlavní oblasti podnikání, sázkové a loterní činnosti, vzrostly v roce 2009 o 3,8 %, především v 
důsledku růstu vkladů kurzových sázek po povolení jejich internetové podoby a číselné loterie 
Euromilióny. Vyplacené výhry vzrostly meziročně o 9,8 %, takže hospodářský výsledek po zdanění 
překročil 1,25 miliardy Kč a pohyboval se na úrovni roku 2008. 

Rozhodujícím ukazatelem z pohledu akcionářů je výtěžek a jeho použití na veřejně prospěšné 
účely. Valná hromada schválila odvod z výtěžku vytvořeného v roce 2009 ve výši 865,6 milionu Kč. 
Použit bude na splátky emise dluhopisů, případně také na odvody sportovním a tělovýchovným 
sdružením. Částka o 75,1 milionu Kč překračuje zákonem stanovené minimum. Tyto odvody a 
možná výplata záloh akcionářům z očekávaného výtěžku tvořeného v roce 2010 bude záviset na 
hospodářských výsledcích společnosti, jednáních, která vedou její zástupci se spolupracujícími 
bankami, a na rozhodnutí představenstva společnosti. Závěry jednání VH SAZKA, a.s., jsou v sou-
ladu s předpoklady prezentovanými na 22.VH ČSTV 17.4.2010. 

V návaznosti na valnou hromadu majoritního akcionáře, Českého svazu tělesné výchovy, zvo-
lila valná hromada členem představenstva SAZKA, a.s., místo Ing. Vladimíra Srba JUDr. Tomáše 
Krále, místopředsedu Českého svazu tělesné výchovy. Došlo také k úpravě stanov společnosti v 
důsledku novelizace některých zákonů.

     Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Český svaz tělesné výchovy a Věci veřejné jednaly o sportu

Předseda ČSTV Pavel Kořan, předseda Českého svazu ledního hokeje  
a místopředseda ČSTV Tomáš Král, generální sekretář Jan Boháč a člen VV ČSTV 
Zdeněk Kubec se 23.6.2010 sešli s Josefem Dobešem, představitelem Věcí ve-
řejných odpovědným za oblast sportu a také potenciálním ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Hovořili o koncepci sportu a o prioritách řešení nedo-
statečné podpory sportu v ČR.

Vedení ČSTV ocenilo desatero Věcí veřejných pro sport a důraz, s jakým 
se strana věnuje sportovní oblasti. P.Kořan zdůraznil aktuální problémy, které 
je nutné řešit ve sportu prioritně - prostředky na činnost, údržbu a provoz 
sportovních zařízení a trenéry pro mládež, a předal zástupcům Věcí veřejných 
priority ČSTV, mezi které patří i samostatná kapitola pro sport ve státním roz-
počtu. Budoucím řešením ke zlepšení podpory sportu v ČR by měl být nový 
zákon o podpoře sportu.

Účastníci schůzky hovořili také o tom, že v posledních letech rapidně klesá fyzická zdatnost dětí a že 
je nanejvýš nutný návrat k podpoře pohybových aktivit mládeže, k péči o talenty ve sportovních třídách 
a obnově tréninkových středisek s placenými trenéry.

Představitel koaliční politické strany přivítal současnou aktivitu ČSTV a jeho snahu o modernizaci or-
ganizace. Věci veřejné považují podporu sportu za klíčovou oblast z hlediska prevence sociálně patolo-
gických jevů. „Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže je nejlepší prevencí nejrůznějších závislostí a 
trestné činnosti,“ uzavřel Josef Dobeš. Obě strany se dohodly na pokračování spolupráce a vzájemných 
jednání.

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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Dlouhodobý program činnosti ČSTV

sdružení. Posláním ČSTV je podporovat sport a 
pohybové aktivity občanů, sportovní reprezen-
taci státu a přípravu na ni, zastupovat a chránit 
práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat 
jim všestranné služby a vytvářet platformu pro 
vzájemnou spolupráci. Subjekty sdružené v ČSTV 
si ponechávají samostatnost svého právního po-
stavení, majetku a činnosti.

CÍLE PROGRAMU ČSTV
Cílem dlouhodobého programu je posunout 

ČSTV na kvalitativně vyšší úroveň, a to jak smě-
rem ke sdruženým subjektům, tak k vnějšímu 
prostředí - veřejným institucím, podnikatelským 
subjektům a občanům České republiky. ČSTV, nej-
větší střešní sportovní sdružení v České republice, 
musí disponovat efektivní organizační struktu-
rou s výkonným servisním aparátem. Musí se stát 
nejvýznamnějším partnerem veřejných, státních 
a samosprávných institucí při tvorbě a realizaci 
sportovní politiky, stejně jako v oblasti legisla-
tivní úpravy, řízení a financování sportu. Jako
iniciátor a spoluautor „Koncepce státní podpory 
sportu v České republice“ se musí významným 
způsobem podílet na zajištění více zdrojového 
financování sportu, které bude garantováno le-
gislativou, bude srovnatelné s nejlepšími zahra-
ničními standardy a vytvoří stabilní ekonomické 
zázemí pro činnost sportovních svazů, krajských 
a regionálních sdružení, klubů a tělovýchovných 
jednot. ČSTV chce být respektovaným pilířem 
sportovního prostředí v České republice, vy-
budovaným na svazovém a regionálním zákla-
dě a spojujícím podle principu solidarity sport 
pro všechny, sport hendikepovaných, rekreační, 
výkonnostní a vrcholový sport na místní, regio-
nální i celostátní úrovni. Významným partnerem 
ČSTV jsou v tomto směru Český olympijský výbor 
a další střešní sportovní sdružení v České republi-
ce.                                                                                     

VV ČSTV schválil Dlouhodobý program činnosti ČSTV 

Výkonný Výbor Českého svazu tělesné výchovy projednal a schválil na svém zasedání 2.června 
2010 Dlouhodobý program činnosti ČSTV. Obsahu tohoto dokumentu a usnesení 22. valné hromady 
ČSTV je podřízen plán práce VV ČSTV a k naplnění cílů programu budou směřovat veškeré aktivity 
jeho členů. Nezbytným předpokladem k dosažení úspěchu při realizaci programu je zapojení sdruže-
ných subjektů do aktivní spolupráce.

MOTTO:
Investice do sportu jsou dlouhodobým vkla-
dem pro vyšší kvalitu života, upevňování 
morálních hodnot a zdraví občanů České re-
publiky. Český svaz tělesné výchovy (dále jen 
ČSTV) se v rámci své společenské zodpověd-
nosti a v souladu s vytvářenými podmínkami 
podílí na tvorbě sportovní politiky, na rozvoji 
a řízení sportu a na nabídce sportovního vyži-
tí pro občany všech věkových skupin.

VÝZNAM SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
Sportovní prostředí s dominantním postave-

ním ČSTV má významnější vliv než jakékoliv jiné 
společenské hnutí. Sport jako společenský a eko-
nomický fenomén přispívá zásadním způsobem 
k rozvoji společnosti, sportovní a tělovýchovné 
aktivity mají rozhodující pozitivní dopad na zdra-
ví a výchovu populace. Aby sport naplňoval své 
sociálně společenské funkce, musí pro něj být 
vytvořeny základní podmínky. Patří mezi ně ze-
jména právní rámec pro provozování sportu a 
sportovních zařízení, pro výchovu a činnost od-
borníků. Nezbytná je politická podpora a více-
zdrojové financování sportu, zajištění jeho do-
stupnosti pro nejširší vrstvy občanů a začlenění 
sportovních a tělovýchovných aktivit do všech 
stupňů výchovných a vzdělávacích programů. 
Sport není v České republice – přes jeho tradi-
ci, historické i současné úspěchy – dostatečně 
podporován a jeho potenciál není plně využíván. 
Cílem dlouhodobého programu ČSTV je tento 
stav změnit.

POSLÁNÍ ČSTV
ČSTV je dobrovolným sdružením sportovních 

svazů s celostátní působností, tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů a jejich regionálních 



96/10

 VZTAHY S VEŘEJNÝMI INSTITUCEMI
Základnu k vytvoření důstojnějších podmínek 

pro sport spatřujeme ve vybudování uceleného-
legislativního rámce pro činnost a financování
sportu, vycházející z osvědčených zahraničních 
modelů. Legislativa musí zahrnovat komplexní 
právní úpravu sportu a stanovit pravidla pro děl-
bu kompetencí státních a samosprávných insti-
tucí v oblasti sportu. Stejně tak musí upravovat 
právní postavení spolků a občanských sdruže-
ní, právní postavení dobrovolných funkcionářů, 
trenérů a sportovců, ať už na profesionální, vý-
konnostní nebo amatérské úrovni. Souvisejícími 
legislativními normami jsou loterní zákon, da-
ňové úpravy mecenášství a sponzoringu, právní 
úprava poplatků, autorských a dalších práv, a v 
neposlední řadě zákony, upravující provoz, údrž-
bu a rozvoj sportovní infrastruktury. ČSTV musí 
v těsné spolupráci s Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy a Českým olympijským výbo-
rem dosáhnout přijetí „Koncepce státní podpory 
sportu v České republice“ vládou České republi-
ky v podobě, která vyhovuje potřebám sdruže-
ných subjektů a prosadit zařazení oblasti sportu 
do programového prohlášení vlády a programů 
nejdůležitějších politických stran. V této souvis-
losti bude ČSTV zajišťovat podkladovou a argu-
mentační základnu a vytvoří aktivní a respekto-
vané týmy pro vyjednávání s veřejnými, státními 
a samosprávnými institucemi. Současně bude 
ČSTV iniciovat vznik efektivní platformy, bude-li 
to přínosné i ustavením samostatného orgánu v 
rámci působnosti Vlády ČR, koordinující společ-
ný postup sportovního prostředí vůči veřejným 
institucím.

FINANCOVÁNÍ SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
ČSTV bude usilovat o dlouhodobou, trvale 

udržitelnou a legislativně garantovanou kon-
cepci více zdrojového financování sportu a tělo-
výchovy, spojující veřejné rozpočty (samostatná 
kapitola ve státním rozpočtu, krajské, městské a 
obecní rozpočty) s vlastními zdroji a dalšími pří-
jmy (sponzoring a dary, reklama, autorská, vysíla-
cí a další práva). Cílem je, aby se podpora sportu z 
veřejných rozpočtů podle poměrových ukazatelů 
postupně přiblížila průměru zemí Evropské unie. 
Vlastní rozpočtové modely bude ČSTV připra-
vovat transparentně, se zohledněním reálných 
možností odvodů SAZKA, a.s., a dividend dal-

ších obchodních společností, které doplní nové 
finanční zdroje, kompenzující náklady spojené
s dluhovou službou a splácením emise dluhopi-
sů. K dosažení tohoto stavu je třeba na politické 
úrovni zhodnotit miliardové přínosy výstavby a 
provozu víceúčelové arény pro veřejné rozpočty, 
včetně případné participace státního rozpoč-
tu a rozpočtu hlavního města Prahy. ČSTV musí 
dosáhnout takového podílu na dotačních pro-
gramech státní podpory sportu, vyhlašovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
který bude odpovídat jeho dominantnímu po-
stavení ve sportovním prostředí České republiky. 
Zásadního posílení musí doznat finanční zajiš-
tění provozu, údržby a rozvoje sportovní infra-
struktury z veřejných zdrojů, stejně jako podpora 
trenérů mládeže. S využitím studií Evropské unie 
a vlastního pasportu sportovních zařízení bude 
ČSTV usilovat o systematickou investiční výstav-
bu. Na základě analýzy vlastního majetku z po-
hledu jeho přínosu, výkonnosti a udržitelnosti 
vypracuje ČSTV novou koncepci hospodaření v 
této oblasti. Na jejím základě chceme dosáhnout 
optimalizace, efektivnějšího řízení, využití a kon-
troly tohoto majetku, včetně uplatnění majorit-
ních práv a maximalizace vytvářených zdrojů. V 
rámci koncepce bude zpracována finanční a pro-
vozní analýza případného přesunu sídla ČSTV do 
ekonomicky i uživatelsky příznivějších podmí-
nek.

STRUKTURA A ČINNOST ČSTV
Základním krokem je novelizace Stanov ČSTV, 

která povede - při zachování dvoukomorového 
uspořádání - k modernizaci činnosti ČSTV na 
všech úrovních. Součástí novelizace bude i změ-
na názvu, který neodpovídá poslání ani faktické 
činnosti organizace. Chceme vytvořit kvalitnější 
informační a komunikační systémy mezi orga-
nizací a sdruženými subjekty, které zajistí lepší 
vzájemnou informovanost, kontrolu a transpa-
rentnost. Neméně důležité bude připravit a  
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 realizovat novou strategii v oblasti vztahů s 
veřejností, prezentující ČSTV jako moderní, vý-
konnou a důvěryhodnou instituci a vytvářející 
prostor pro širší prezentaci i menších sportov-
ních odvětví, krajských a regionálních sdruže-
ní, sportu na základní a mládežnické úrovni a 
sportu pro všechny. Modernizace ČSTV vyža-
duje podrobnou analýzu struktury a činnosti 
aparátu ČSTV. Na základě vyhodnocení po-
měru mezi ekonomickou náročností a výkony 
poskytovanými sdruženým subjektům budou 
stanoveny priority servisní činnosti na centrál-
ní úrovni a cesty k zajištění stabilního finanční-
ho zázemí pro činnost krajských a regionálních 
sdružení. Čtyřletý program činnosti výkonného 
výboru bude vycházet z konkrétního rozdělení 
pravomocí a zodpovědnosti jeho členů.Ve spo-
lupráci s Českým olympijským výborem bude 
připravena strategie rozvoje sportovních center 
s dominantní rolí SC Nymburk jako moderního 
střediska přípravy kandidátů státní sportovní re-
prezentace. S Českou obcí sokolskou bude jed-
náno o podmínkách její ekonomické participace 
na činnosti sportovních svazů ČSTV. Se Sdruže-
ním sportovních svazů České republiky bude na-
vázána užší spolupráce v oblastech společného 
zájmu. ČSTV bude otevřen spolupráci s dalšími 

subjekty, pokud se ukáže jako smysluplná, vzá-
jemně výhodná a potřebná.

Sdruženým subjektům bude ČSTV poskyto-
vat doporučení v podobě dobrých příkladů a 
„knowhow“, jako jsou metodické vzory koncep-
ce rozvoje sportu ve městě a obci pro regionální 
sdružení nebo vzorové modely řízení a činnosti 
sportovních center mládeže a sportovních stře-
disek pro sdružené svazy. Na základě požadav-
ků členských subjektů budou podávány infor-
mace o dostupnosti dotací z evropských fondů, 
včetně způsobu podání žádostí. Ve spolupráci s 
VOŠ ČSTV a dalšími partnery bude ČSTV vytvá-
řet podmínky pro vzdělávání trenérů a cvičitelů, 
stejně jako vedoucích pracovníků a ekonomů 
regionálních sdružení, pro zvyšování kvalifikace
zaměstnanců a připraví projekt pojištění právní 
odpovědnosti trenérů a cvičitelů. 

Projednáno a schváleno VV ČSTV dne 
2.6.2010

Celé znění Dlouhodobého programu činnosti 
ČSTV naleznete i zde (http://www.cstv.cz/zpra-
vy/documents/dlouhodobyprogramcinnos-
ticstv.pdf ).

Zástupci sportovního prostředí v Poslanecké sněmovně ČR

28. a 29. května se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V ná-
sledujícím článku jsme se rozhodli stručně představit nejznámější zástupce sportovního prostředí, 
kteří získali od voličů mandát.

Jako první z nich představujeme jedinou ženu v našem výběru, 
čerstvě zvolenou poslankyni za TOP 09, Jaroslavu Schejbalovou, 
členku Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy, ředitelku 
regionální organizace ČSTV v Břeclavi a předsedkyni Tělovýchovné 
jednoty Lokomotiva Břeclav.

„Chci fair play ve sportu i v politice“

Další dva poslanci jsou široké veřejnosti bezpochyby známější. 
Jedná se o dva úspěšné reprezentanty, kteří v poslanecké sněmovně 
zastupují Českou stranu sociálně demokratickou.                                  
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 Pavel Ploc v průběhu své sportovní kariéry získal mimo jiné 
dvě olympijské medaile, bronzovou v Sarajevu 1984 a stříbrnou  
o čtyři roky později v Calgary, a byl držitelem světového rekordu  
v letech na lyžích.

Po ukončení aktivní kariéry se dál angažuje ve prospěch spor-
tu. V Českém klubu lyžařů Harrachov plní roli trenéra i funkcionáře  
a věnuje se také činnosti rozhodčího. Do politiky vstoupil roku 1998, 
kdy byl zvolen zastupitelem města Harrachov za Demokratickou re-
gionální stranu. V roce 2002 neúspěšně kandidoval za ČSSD ve vol-
bách do poslanecké sněmovny. Uspěl o čtyři roky později. V tomto 
funkčním období se stal členem Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu a předsedou Podvýboru pro mládež a sport, 
byl také členem a ověřovatelem petičního výboru.

V roce 2008 byl zvolen do Zastupitelstva Libereckého kraje, pro 
přílišnou pracovní vytíženost však na tuto funkci v lednu 2010 rezignoval.

„Fair play ve sportu i v politice“

Novopečeným poslancem Parlamentu České republiky se v květ-
nu stal Jiří Šlégr, veleúspěšný hokejový obránce, vítěz všech nej-
prestižnějších hokejových turnajů: Olympijských her, Mistrovství 
světa i Stanleyova poháru.

Do politiky vstoupil v roce 2006, kdy byl zvolen do Zastupitelstva 
a Rady města Litvínov za SNK-ED. V roce 2008 začal spolupracovat s 
ČSSD, kde se dostal na druhé místo kandidátky ústeckého kraje pro 
volby do poslanecké sněmovny.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Příprava novely Stanov ČSTV

22.VH ČSTV uložila Výkonnému výboru a předsedovi ČSTV připravit návrh novely Stanov ČSTV 
nejpozději do valné hromady ČSTV konané v roce 2011 a seznámit sdružené subjekty ČSTV s kon-
krétními výstupy, nejpozději do 17.10. 2010. 

Novelizace Stanov ČSTV je prioritou dlouhodobého programu ČSTV a jednotlivé kroky přípravy 
novely jsou součástí plánu práce VV ČSTV na rok 2010. 

Výkonný výbor pro tento úkol ustavil Komisi pro novelizaci Stanov ČSTV ve složení předseda: Pavel 
Kořan a členové: Marek Hájek (Česká asociace extrémních sportů), Vítězslav Holub(RS ČSTV Jihlava), 
Antonín Lébl (Český volejbalový svaz), Zdeněk Krátký (OS ČSTV Tábor), Zdeněk Kubec (Krajské sdru-
žení ČSTV Ústeckého kraje a Sportovní unie okresu Ústí nad Labem).

Před prvním jednáním komise schválil VV ČSTV rámcový harmonogram činností:
 2.6. 2010  - Jmenování Komise pro přípravu novely Stanov ČSTV
 2.6. 2010  - 1. schůze komise – stanovení harmonogramu prací, určení hlavních oblastí změn, 
     principy možných řešení                                                                                                                  
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 7.-12.6. 2010  - Jednání Legislativní rady VV ČSTV k výstupům komise
 14.6. 2010  - Schůze komise
 23.6. 2010  - Informace pro VV ČSTV – návrhy / alternativy pro připomínkové řízení
 23.6.2010  - Jednání Legislativní rady VV ČSTV
 28.6. 2010  - Rozeslání podkladů sdruženým subjektům k připomínkám
 30.7. 2010  - Urgence připomínek
 15.8. 2010  - Uzávěrka připomínkového řízení
 26.8. 2010  - Schůze komise společně s Legislativní radou VV ČSTV
 8. 9. 2010  - Informace pro VV ČSTV, návrh dalšího postupu, informace sdruž. subjektům
 září 2010  - Schůze komise
 19.-20.10.  - Projednání návrhu na celostátních poradách svazů a regionů
 říjen 2010  - Schůze komise společně s Legislativní radou VV ČSTV
 27.11.2010  - Mimořádná VH ČSTV ke schválení novely Stanov ČSTV

Sdružené subjekty - sportovní svazy, regionální a krajská sdružení - po výzvě k zaslání podnětů pro 
práci této komise podaly 23 návrhů. Na základě těchto podkladů komise v součinnosti s Legislativní 
radou VV ČSTV připravila první materiál pro Výkonný výbor, který jej projednal 23.6. VV schválil vý-
chozí parametry pro vypracování návrhu novely stanov, který bude dán do šestitýdenního připomín-
kového řízení. Návrh vychází ze zachování současného dvoukomorového uspořádání, které je klíčem 
ke stabilitě organizace a obsahuje mimo jiné změnu názvu organizace, technická doplnění stanov, 
zjednodušení a zpřehlednění textu a také účast delegátů Krajských sdružení ČSTV na VH ČSTV s hla-
sem rozhodujícím. Výkonný výbor také doporučil navrhovat pouze takové změny stanov, které za-
chovají stabilitu organizace a budou mít šanci na schválení mimořádnou valnou hromadou ČSTV.

Do konce června byl návrh novely rozeslán sdruženým subjektům k připomínkám. Republikové 
svazy, regionální a krajská sdružení budou mít čas na připomínkování do 15.8. 2010, kdy se uzavírá 
připomínkové řízení. Celý proces úpravy stanov by se měl uzavřít 27.11.2010 na Mimořádné VH ČSTV, 
kde by měla být novela Stanov ČSTV schválena. 

Redakce Zpravodaje TP

P RÁVO

Pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance

Pracovní překážkou je míněna situace či okolnost, která brání zaměstnanci ve výkonu práce ve 
stanovené a rozvržené pracovní době. Jinak řečeno, jedná se o případy, kdy zaměstnanec z nějakého 
důležitého a omluvitelného důvodu nemůže přijít do práce.

Zákoník práce rozlišuje dva základní druhy těchto překážek, a to důležité osobní překážky a dále 
překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Mezi základní osobní překážky pak dle ustanovení §191 
patří:

o dočasná pracovní neschopnost (nemoc)
o nařízená karanténa
o mateřská nebo rodičovská dovolená
o ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti
o nemožnost zabezpečení péče o dítě mladší 10 let (čili jiné případy než je nemoc dítěte) 
 z důvodu, kdy se osoba, která se o dítě jinak stará, musela podrobit vyšetření či ošetření







6/10 13

 Ve všech shora uvedených důvodech je za-
městnavatel ze zákona povinen omluvit nepří-
tomnost zaměstnance v práci, aniž by pro tuto 
nepřítomnost hrozila zaměstnanci nějaká sankce. 
Finanční zabezpečení zaměstnance v těchto pří-
padech je řešeno buď náhradou mzdy (prvních 
14 dní při pracovní neschopnosti a karanténě) 
nebo podle předpisů o nemocenském pojištění.

V praxi však může docházet k tomu, že zaměst-
nanec nemůže vykonávat práci i z jiných důvodů, 
než jsou uvedeny v ustanovení §191. Proto záko-
ník práce v §199 stanoví, že v těchto případech je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 
pracovní volno nejméně ve stanoveném rozsahu a v některých případech je povinen mu poskytnout 
i náhradu mzdy, a to ve výši průměrného výdělku. Okruh překážek, pro které je zaměstnavatel povi-
nen poskytnou pracovní volno, není ponechán na rozhodnutí zaměstnavatele, ale je závazně stano-
ven nařízením vlády. V současné době se jedná o nařízení vlády č.590/2006Sb. 

Podle citovaného nařízení jsou důležitými osobními překážkami v práci:
1) Vyšetření nebo ošetření
- pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu; obecně lze za nezbytně nutnou dobu 

v tomto případě považovat cestu do zdravotnického zařízení, čekání na ošetření a cesta zpět; 
pracovní volno se poskytuje s náhradou mzdy

- základní podmínky jsou:

a) zaměstnanec nemůže provést návštěvu lékaře v rámci svého volného času mimo pracovní 
dobu (vzhledem k tomu, že většina lékařů má shodnou pracovní dobu s pracovní dobou za-
městnance, bude toto podmínka ve většině případů splněna)

b) ošetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže bydlišti či pracovišti za-
městnance (pokud bude zaměstnancem vybráno zařízení vzdálenější přísluší mu sice volno, 
ale náhrada mzdy jen po dobu, kterou by potřeboval k návštěvě nejbližšího zařízení)

- v této souvislosti je třeba zmínit, že často bývá problém s posouzením ošetření formou reha-
bilitace; praxe došla k závěru, že obecně je rehabilitace druhem zdravotní péče a tudíž i zde 
náleží pracovní volno s náhradou mzdy ovšem s tím, že rehabilitace bude poskytována regis-
trovaným zdravotnickým zařízením (ať státním či nestáním)

2) Lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování
- zde se jedná o prohlídky, vyšetření a očkování, kterým se zaměstnanec musí podrobit v sou-
vislosti s výkonem své práce (např. prohlídka pro práci v noci, prohlídka u mladistvých zaměst-
nanců)
- pracovní volno přísluší opět na nezbytně nutnou dobu a je poskytováno s náhradou mzdy 

3) Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
- volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu a bez náhrady mzdy
- podmínkou je, že se jedná o nepředvídané přerušení či zpoždění a že se zaměstnanec nemohl 

na pracoviště dostavit včas jiným přiměřeným způsobem (náhradním dopravním prostředkem 
nebo pěšky)

4) Znemožnění cesty do zaměstnání
- jde o poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy zaměstnanci, který je těžce zdravotně 

postižený 
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- důvodem je, že se zaměstnanec nemůže dostat do zaměstnání z povětrnostních důvodů ne-
hromadným dopravním prostředkem (např. když zaměstnanec používá k cestě do práce osob-
ní automobil, který však v daném případě nemůže použít z důvodu nesjízdnosti silnic)

- pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na 1 den

5) Svatba
a) vlastní svatba zaměstnance
- volno se poskytuje v rozsahu 2 dnů, z toho 1 den na účast na obřadu
- náhrada mzdy však přísluší pouze za 1 den

b) svatba dítěte
- volno se poskytuje v rozsahu 1 dne k účasti na obřadu a přísluší náhrada mzdy

c) svatba rodiče
- volno se poskytuje v rozsahu 1 dne k účasti na obřadu, avšak náhrada mzdy zaměstnanci v 

tomto případě nepřísluší

6) Narození dítěte
- pracovní volno na nezbytně nutnou dobu a s náhradou mzdy se poskytuje k převozu manžel-

ky (družky) do porodnice a zpět
- pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, avšak bez náhrady mzdy, k účasti při porodu

7) Úmrtí
- pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje v následujícím rozsahu:

a) při úmrtí manžela, druha nebo dítěte 2 dny a další den k účasti na pohřbu (tento den však ne-
lze čerpat, pokud se pohřeb koná v den pracovního volna zaměstnance)

b) při úmrtí rodiče, sourozence zaměstnance; při úmrtí rodiče,sourozence manžela zaměstnance; 
při úmrtí manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance – v rozsahu 1 den k účasti na 
pohřbu, případně další 1 den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb

c) při úmrtí prarodiče, vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela a dále při úmrtí osoby, 
která sice nesplňuje uvedený příbuzenský poměr, ale žila se zaměstnancem ve společné do-
mácnosti – na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den k účasti na pohřbu, případně další 1 den, 
pokud zaměstnanec obstarává pohřeb

8) Doprovod
- jedná se o poskytnutí pracovního volna v případech, kdy je nutné, aby zaměstnanec doprovo-

dil svého rodinného příslušníka do zdravotního zařízení 
- volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, a může ho čerpat pouze jeden 

z rodinných příslušníků
- náhrada mzdy přísluší jenom tehdy, jedná-li se o manžela, druha, dítě, rodiče a prarodiče za-

městnance nebo jeho manžela; jestliže má zaměstnanec v době doprovodu nárok na ošetřov-
né z nemocenského pojištění, náhrada mzdy mu ani v tomto případě nepřísluší

- pracovní volno s náhradou mzdy je rovněž poskytováno k doprovodu zdravotně postiženého 
dítě do zařízení sociálních služeb nebo do školy a zpět; volno se poskytuje na nezbytně nutno 
dobu, nejvýše na 6 dní v kalendářním roce 

9) Pohřeb spoluzaměstnance
- volno se poskytuje s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu těm zaměstnancům, kteří se 

účastní pohřbu spoluzaměstnance, s tím, že tyto zaměstnance určuje zaměstnavatel v dohodě 
s odborovou organizací
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10) Přestěhování
- pracovní volno nejvýše na dva dny a bez náhrady mzdy se poskytne zaměstnanci při jeho pře-

stěhování
- v případě, že se jedná o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno ve 

shora uvedeném rozsahu ovšem s náhradou mzdy

11) Vyhledání nového zaměstnání
- před skončením pracovního poměru má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci 

volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající vý-
povědní době 2 měsíců; toto volno si může zaměstnanec vyčerpat kdykoli během výpovědní 
doby s tím, že je možné se souhlasem zaměstnavatele toto volno slučovat (např. z důvodu 
větší vzdálenosti místa, kde se zaměstnanec uchází o nové zaměstnání)

- vzhledem k tomu, že se jedná o účelové volno, které má sloužit k vyhledání nového zaměstná-
ní, nelze ho nárokovat v případě, kdy již zaměstnanec má zajištěné nové zaměstnání

- volno se poskytuje bez náhrady mzdy

Obecně k překážkám v práci

Zaměstnanec má povinnost zaměstnavateli 
překážku předem oznámit a včas o poskytnu-
tí pracovního volna požádat (byť na něj má ze 
zákona nárok). Pokud se bude jednat o náhle 
vzniklou situaci, je zaměstnanec povinen tak 
učinit bez zbytečného průtahu. Zaměstnanec 
je rovněž povinen prokázat zaměstnavateli pře-
kážku v práci (např. potvrzením o poskytnutém 
ošetření), pokud zaměstnavateli nepostačuje 
pouze tvrzení samotného zaměstnance.

Závěrem lze doplnit, že v některých přípa-
dech samozřejmě může u zaměstnance nastat 

situace, kdy potřebuje volno k zařízení svých záležitostí, které však nespadají do shora uvedených 
překážek.Takovou situaci lze řešit poskytnutím tzv. neplaceného volna. Je však třeba zdůraznit, že 
na poskytnutí neplaceného volna není ze strany zaměstnance nárok. Vždy tedy bude záležet na vzá-
jemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (blíže k čerpání neplaceného volna viz TP 
8/2009).

Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní a personální odbor ČSTV
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S PORT A ZDRAVÍ

12. ROČNÍK KINDERIÁDY

Že nevíte, co si máte pod názvem Kinderiáda 
představit? Možná, že vám trochu napovím, že se 
jedná o atletické závody pro žáky druhé až páté 
třídy základních škol, a že hlavním sponzorem 
této akce je společnost Ferrero Česká s.r.o., pod-
le jejíž úspěšné řady výrobků je seriál atletických 
závodů pojmenován. Atleti závodí v běhu na 60 
m, hodu plným a kriketovým míčkem, skoku do 
dálky a z místa, ale také ve štafetovém závodě na 
4x60 metrů. Závody jsou určeny družstvům o 4 

chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. - 5. třídy 
ZŠ) reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atle-
tické disciplíny vycházejí z rámcového vzděláva-
cího programu pro základní školy. 

Již třetím rokem je jedním z patronů Kinderi-
ády Tomáš Dvořák, který se i přes své vytížení v 
nové roli šéftrenéra české atletické reprezentace 
neváhal do nového ročníku Kinderiády zapojit. Ti 
nejlepší malí čeští sportovci se tak s ním a s Líbou 
Formanovou, druhou patronkou závodů, setkají  



 ve finále Kinderiády. Dvanáctý ročník Kinderi-
ády odstartoval v úterý 22. 9. 2009 na sportov-
ním hřišti ZŠ Jeseniova. V Praze 3 se sešlo celkem 
35 školních týmů, což představuje 344 dětí a také 
historicky rekordní účast na regionálním kole. 
Kinderiáda se na podzim roku 2009 uskutečnila 
ještě v Kladně, Plzni a Nové Včelnici. Na jaře se 
poté odehrála regionální kola v deseti zbývají-
cích krajích České republiky. 

Kinderiáda v minulém roce vylepšila systém 
přihlašování a sdílení informací přes stránky 
www.kinderasport.cz  a letos připravila další 
změny. Družstva mohou nově na závody vzít 
dva „žolíky“. Žolík soutěží spolu se svým vrstev-
níkem ze stejného ročníku, počítá se lepší výsle-
dek z dvojice. Pokud jsou v jednom ročníku jak 
dobrý běžec, tak talentovaný specialista na jinou 
disciplínu, týmu mohou nyní pomoci oba. Zvý-

Finále, se čtyřmi sty sportovci,  hostil pražský 
stadión Přátelství v úterý 22.června 2010. Za krás-
ného letního počasí se na Strahově sešlo 42 škol, 
které do finále postoupily z jarních a podzimních
regionálních kol. Mnozí z malých sportovců měli 
možnost poprvé si vyzkoušet atmosféru oprav-
dových závodů a porovnat své sportovní výko-
ny s ostatními. Po napínavém souboji nakonec 
prvenství dosáhla ZŠ Hroznová Lhota ze stejno-
jmenného jihomoravského městečka a získala 
tak příspěvek na investice svého sportovního zá-
zemí ve výši 150 000 Kč. Druhé místo obsadila ZŠ 
U Stadionu z Chrudimi a vybojovala tak příspě-
vek 100 000,- Kč. Z finanční dotace se může těšit
také ZŠ Benešovo náměstí z Pardubic, která se 
umístila na třetí příčce v celkovém pořadí a od-
nesla si nejmenší, ne však zanedbatelnou částku 
50 000,-Kč.

Padl i rekord Kinderiády, postarala se o něj 
Kateřina Mastná, žákyně ZŠ Husovo náměstí 
z Rumburku, jejíž čas 9.13 sekund byl nejlep-
ším výkonem v běhu na 60 m kategorie dívek 
třetích tříd za celých 12 let soutěže.

šil se také limit na počet škol, takže do jednoho 
regionálního kola může nastoupit 35, oproti dří-
vějším 30 družstvům. Kinderiáda tím letos dává 
možnost poznat atmosféru atletických závodů 
mnohem většímu okruhu dětí i škol.

Na začátku školního roku 2008 / 2009 Ferrero 
rozšířilo své aktivity na podporu sportování dětí 
a mládeže. Učitelům tělesné výchovy na základ-
ních školách nabízí příručku pro výuku atletic-
kých disciplín zábavnou formou. Zájemci se mo-
hou zaregistrovat na stránce http://kinderasport.
cz/pro-skoly/jak-se-zapojit.html a zdarma pak 
obdrží celkem 9 dílů příručky s tematickou spor-
tovní pomůckou.

Pro každý ročník je vyhlášen Talent Kinderi-
ády, který vzejde z řad závodníků některého z 
minulých ročníků Kinderiády, anebo patří mezi 
nadané české sportovce do 18 let. V minulých 
ročnících byli vybráni například tyto Talenti: Vác-
lav Sedlák- česká všestranná naděje, mezi jehož 
nejlepší disciplíny patří běh přes překážky, skok 
vysoký a daleký. Ve výběru jsou také dvě více-
bojařky- talent desátého ročníku Nikol Ogrodní-
ková, stejně jako talent 8. ročníku Kinderiády,  
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Kateřina Cachová. Obě pochází z Ostravy a je-
jích domovským sportovním klubem je SSK Vít-
kovice. Vše doplňuje Talentem Kinderiády pro 9. 
ročník -Tomáš Voňavka, který je nadaným atle-
tem specializující se na vrhy.

Talent Kinderiády získá finanční podporu a
sportovní vybavení od společnosti Ferrero. Pro 
tento 12. ročník Kinderiády byly poněkud netra-
dičně vybrány hned dva talenty, sestry Anežka 
a Eliška Drahotovy. Tato nadaná dvojčata půvo-
dem z Rumburku závodí za pražskou Duklu a je-
jich parádní disciplínou je chůze, ve které patří ve 
světovém měřítku ke špičce ve své kategorii. Kro-
mě chůze jsou vynikající i v dalších atletických 
disciplínách, například v běhu na 800 a 1 500 m. 
Jejich sportovní průprava je komplexní a dvojča-
ta tak mimo atletiku vynikají také v cyklistice a 
triatlonu.

 

Atletický svaz se již léta řadí k svazům, je-
hož příprava mládeže je velice důsledná a sys-
tematická. S tím jdou ruku v ruce i výsledky v 
juniorských kategorií a následné úspěchy v 
seniorské kategorii. Závody pro všechny, které 
jsou pořádané celorepublikově, jsou ideálním 
místem pro výběr talentů, ale i pro získávání 
závodníků a členů do atletických oddílů. Po-
zitivum je, že se podařilo do tohoto projektu 
zapojit školy a tím oslovit maximum dětí.

Již je vypsáno nové výběrové řízení na pořa-
datele krajských kol 13. Kinderiády, více informa-
cí http://www.atletika.cz/Default.aspx?secti-
on=3&server=1&article=11707.

Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV
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Více informací na www.skipec.com, opravdové zážitky až na místě.
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S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Vyhlášení soutěže o nejhezčí sportovní fotografii

Po prvním kole soutěže „O nejhezčí sportovní 
foto“ redakce časopisu Zpravodaj TP  vyhlašuje 
druhé kolo této soutěže. Soutěží se o sportovní 
publikace nakladatelství Olympia, například ži-
votopis Emila Zátopka „Emil Zátopek sportovní 
legenda“ a vítězná fotografie bude umístěna na
obálku listopadového čísla.

Sportovní fotografie, zachycující krásu pohybu
a radost ze sportu jsou nedílnou součástí Zpravo-
daje TP po řadu desetiletí, proto doufáme, že i vy 
nám pomůžete obohatit jeho grafickou stránku a
soutěže se zúčastníte. 

Soutěž probíhá od 1.července 2010 do 1.listopadu 2010 a soutěžní fotografie musí být
zaslána v digitálním formátu. Zúčastnit se jí může kdokoli kromě členů redakce Zpravoda-
je TP. Téma fotografie musí být sportovní nebo jakýmkoliv způsobem se sportem spojené.
Požadované rozlišení pro možné použití fota by mělo být 300DPI, tj. fotografie velikosti
cca 800kB až 1MB, rozlišení fotografie není podmínkou pro vstup do soutěže, ale jedním z
kritérií hodnocení. Sportovní fotografie s popisem události a jménem autora zasílejte na
adresu opatrny@cstv.cz.

Děkujeme za příspěvky a přejeme vám mnoho úspěchů při zachycování sportovních 
událostí.

Redakce Zpravodaje TP

Představujeme internetové stránky regionálních sdružení

V některém z dalších čísel Zpravodaje TP zavedeme novou rubriku věno-
vanou webovým stránkám jednotlivých regionů.

Internetové stránky se v současnosti mohou stát mocným nástrojem 
rozvoje jakékoliv organizace. Jejich prostřednictvím může docházet 
k mnohostranné výměně informací mezi představiteli organizace, řa-
dovými členy, partnery, zástupci státní správy i veřejností. Náklady na 
vytvoření a provoz nejsou nikterak závratné, navíc ČSTV nabízí regionál-
ním sdružením možnost zdarma umístit jejich stránky na centrální ser-
ver. Možnosti, které internet nabízí, jsou prakticky neomezené: poskyt-
nutí základních informací o organizaci (včetně kontaktů), uvádění aktualit, 
zveřejnění kalendáře akcí, umístění důležitých dokumentů ke stažení, vytvoření 
diskusních fór k aktuálním tématům, uveřejnění fotogalerií, umístění log partnerů a 
zajímavých odkazů, a mnoho dalšího.

Do každého čísla TP zařadíme stránky regionů z jednoho náhodně vybraného kraje. Budeme se 
snažit vybrat příklady hodné inspirování se, které představíme slovem i obrazem. Cílem rubriky je 
ukázat, jak se dělá sport a politika s ním spojená v různých částech naší republiky.

Redakce Zpravodaje TP



www.skiareal.cz
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Blahopřejeme

Atletika
Na diamantové lize v Oslo skončil oštěpař Petr Frydrych druhý a získal tak 2 diamantové body.
Barbora Špotáková zvítězila v Diamantové lize v Římě. O třetí místo se dělila tyčkařka Jiřina Ptáčníko-
vá a uspěla také Zuzana Hejnová, která v závodě na 400 m překážek vylepšila o celých 77 setin vlastní 
národní rekord a obsadila tak čtvrté místo.
Petr Svoboda vylepšil na Odložilově memoriálu v Praze na Julisce vlastní národní rekord v běhu na 
110 metrů překážek na 13,27 sec.
Eliška Klučinová vyrovnala skvělým výkonem na prestižním mezinárodním vícebojařském mítinku na 
Kladně 22 let starý národní rekord a s náskokem 86 bodů v soutěži zvítězila.
Česká družstva ovládla 1.ligu ME družstev a vybojovala si tak návrat mezi elitu do Superligy.

Házená
Filip Jícha přispěl vydatnou měrou k vítězství svého týmu THW Kiel k vítězství v EHF Champions lea-
gue.

Judo
Jaromír Ježek a Lukáš Krpálek dokázali zvítězit ve svých kategoriích v závodech SP v Madridu a Lisa-
bonu.

Kanoistika
Při MS ve sjezdu na divoké vodě konaném ve Španělsku se naši reprezentanti prosadili v závodech 
hlídek. Zlaté medaile získali  v dlouhém závodě singlkanoisté, ve sprintu deblkanoisté, kteří přidali 
ještě stříbro v dlouhém závodě, a v obou závodech se na nejvyšší stupeň prosadili skvělí kajakáři. 
Jedinou individuální medaili vybojoval ve sprintu kajakář Tomáš Slovák.
V úvodním dílu SP ve slalomu na divoké vodě konaného na kanále v Praze Tróji zvítězil mezi singlíři, 
při své premiéře v SP, Michal Jáně. Medailovou sbírku zkompletovala na kajacích rodina Hilgertových, 
když Štěpánka obsadila mezi ženami třetí místo a její syn Luboš si mezi muži dojel pro stříbro.

Tenis
Na antukovém grand slamu French open měla Česká republika po delší době zástupce v semifinále
mužské dvouhry. Tomáš Berdych se po skvělých výkonech probojoval až před brány finále. V pětise-
tové bitvě bohužel nestačil na Švéda Robina Söderlinga a do finále tak po dobrém výkonu nepostou-
pil.

Veslování
Hned dvě prvenství v závodech SP získal od poslední uzávěrky našeho zpravodaje skifař Ondřej Sy-
nek. Nejdříve vyhrál na konci května úvodní závod ve slovinském Bledu. Na tento výkon navázal za 
tři týdny v Mnichově, kde pódiová umístění obsadily také posádky dvojskifu žen, sestry Jitka a Lenka 
Antošovi, a čtyřka bez kormidelníka lehkých vah skončila třetí.

Kalendář sportovních akcí – červenec 2010

 27.6.  - 6.7.  ME ve sportovní střelbě (brokové zbraně) (KAZAŇ/RUS) 
 28.6.  - 3.7.  Závody SP ve sportovní střelbě (BĚLEHRAD/CRO) 
 28.6.  - 4.7.  MS v inline hokeji (IIHF) (KARLSTAD/SWE) 
 1.  - 4.7.  Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu (KÓBE/JAP) 
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 1.  - 10.7.  ME v jachtingu (třídy 49er a RS:X) (SOPOTY/POL) 
 2.  - 4.7.  ME v trialu (MELSUNGEN/GER) 
 2.  - 4.7.  ME v rychlostní kanoistice (TRASON/ESP) 
 2.  - 4.7.  Závěrečné závody SP ve vodním slalomu (AUGSBU/ESP) 
 2.  - 5.7.  Mistrovství světa fitness dětí (BRATISLAVA/SVK)
  3.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (EUGENE/USA) 
  3.7.  Atletické závody série World Challenge (MADRID/ESP) 
 3.  - 4.7.  ME v triatlonu (ATHLONE/ITA) 
 3.  - 5.7.  Mistrovství ČR ve veslování (RAČICE/CZE) 
 3.  - 25.7.  Tour de France, cyklistický etapový závod (Historic) (NDL,BEL,FRA) 
  4.7.  VC Katalánska, závody MS silničních motocyklů (BARCELONA/ESP) 
 6.  - 9.7.  ME v cross country horských kol (HAIFA/ISR) 
 6.  - 14.7.  MS v jachtingu (třída Laser Radial) (LARGS/GRB) 
 7.  - 11.7.  Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu (RABAT/MAR) 
  8.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (LAUSANNE/SUI) 
 8.  - 11.7.  Tour Feminin, cyklistický etapový závod žen (KRÁSNÁ LÍPA/CZE) 
 9.  - 11.7.  Mistrovství ČR v plavání (PRAHA/CZE) 
 9.  - 11.7.  Mistrovství ČR v jezdectví (všestrannost) (HUMPOLEC/CZE) 
 9.  - 11.7.  Čtvrtfinálová utkání tenisového Davisova poháru  
 9.  - 11.7.  Bulharská rallye, závod MS v automobilových soutěžích (BOROVEC/BUL) 
 9.  - 11.7.  Závěrečné závody SP ve veslování (LUZERN/SUI) 
 9.  - 18.7.  MS v jachtingu (třída 470er) (DEN HAAG/NDL) 
  11.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (GATESHEAD/GRB) 
 10.  - 11.7.  Závěrečné závody ME v bikrosu (SANDNES/NOR) 
 10.  - 11.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (SERRE CHEVALIER/FRA)
 10.  - 11.7.  Závody SP v triatlonu (HOLTEN/NDL) 
 10.  - 18.7.  Trofej šampionek v pozemním hokeji žen (NOTTINGHAM/GRB)  
  11.7.  Závody MS superbiků (BRNO/CZE) 
  11.7.  Finálové utkání MS ve fotbale (JOHANNESBURG/JAR)
  11.7.  VC Velké Británie, závod MS vozů F1 (SILVERSTONE/GRB) 
  12.7.  Atletické závody série World Challenge (ATÉNY/GRE)   
 13.  - 18.7.  MS v terénní lukostřelbě (VISEGRAD/HUN) 
 13.  - 1.8.7.  MS „20“ ve fotbale žen (BIELEFELD/GER) 
 14.  - 18.7.  Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu (KÁHIRA/EGY) 
 14.  - 20.7.  ME v moderním pětiboji DEBRECÍN/HUN) 
 15.  - 18.7.  ME „23“ a juniorů v silniční cyklistice (ANKARA/TUR)  
 15.  - 18.7.  British Open, golfový turnaj (ST. ANDREWS/GRB) 
 15.  - 23.7.  MS v dálkovém plavání (ROBERVAL/CAN)  
 15.  - 24.7. MS ve field lakrosu, Manchester, Anglie (MANCHASTER/GRB)
  16.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (PAŘÍŽ/FRA) 
 16.  - 18.7.  Mistrovství ČR v jezdectví (parkur) (MARTINICE/CZE) 
 16.  - 18.7.  Závěrečné závody Grand Prix ve skoku do vody (MADRID/ESP) 
 16.  - 22.7.  ME v šermu (LIPSKO/GER) 
  17.7.  Závody MS v triatlonu (HAMBURK/GER) 
 17.  - 18.7.  Finálový turnaj Evropské ligy ve volejbalu mužů (ŠPANĚLSKO) 



  18.7.  VC Německa, závody MS silničních motocyklů (SACHSENRING/GER) 
 18.  - 30.7.  ME „19“ ve fotbale (PAŘÍŽ/FRA) 
 19.  - 25.7.  MS juniorů v atletice (MONCTON/CAN) 
 21.  - 25.7.  Finálový turnaj Světové ligy mužů (CÓRDOBA/ARG) 
  22.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (MONAKO) 
 22.  - 25.7.  MS „23“ ve veslování (BREST/BLR)  
 23.  - 31.7.  ME v americkém fotbale FRANKFURT N. M./GER)
  24.7.  Závody Diamantové ligy v atletice (LONDÝN/GRB) 
 24.  - 25.7.  Mistrovství ČR v jezdectví (vytrvalost) (MIKULOV/CZE) 
 24.  - 25.7. Závody sp horských kol v cross country a sjezdu (CHAMPÉ/FRA) 
  25.7.  VC Německa, závody MS vozů F1 (NÜRBUGRING/GER) 
  25.7.  VC USA, závody MS silničních motocyklů (LAGUNA-SECA/USA) 
 26.7.  - 1.8.  ME v atletice (BARCELONA/ESP) 
 27.7.  - 1.8.  MS v bikrosu (PIETERMARITZBURG/JAR)
 27.7.  - 1.9.  SP ve vodním pólu mužů (ORADEA/ROU)  
 29.7.  - 1.8.  ME „23“ a juniorů v rychlostní kanoistice (MOSKVA/RUS) 
 30.7.  - 1.8.  Mistrovství ČR v jezdectví (spřežení) (SEMICE/CZE) 
 30.7.  - 1.8.  Finská rallye, závod MS v automobilových soutěžích (JYVÄSKYLÄ/FIN) 
  31.7.  San Sebastián, cyklistický jednorázový závod (ProTour) (SAN SEBASTIÁN/ESP) 
  31.7.  Závody Grand Prix v dálkovém plavání (LAC ST. JEAN/CAN) 
 31.7.  - 1.8.  MS v dlouhém triatlonu (IMMENSTADT/GER) 
 31.7.  - 1.8.  Závody SP horských kol v cross country, sjezdu a fourcrossu (VAL DI SOLE/ITA)
 31.7.  - 1.8.  Závody SP v trialu (ANTVERPY/BEL) 
 31.7.  - 8.8.  Trofej šampionů v pozemním hokeji mužů (MÖNCHENGLADBACH/GER)
 31.7.  - 10.8.  MS ve sportovní střelbě (MNICHOV/GER) 

Kalendář sportovních akcí – srpen 2010

  1.8.  Závody MS cestovních vozů (BRNO/CZE) 
  1.8.  VC Maďarska, závod MS vozů F1 (BUDAPEŠŤ, HUN) 
  1.8.  Závody Grand Prix v dálkovém plavání (ŠABED/SRB) 
 1.  - 7.8.  Kolem Polska, cyklistický etapový závod (ProTour) (VARŠAVA/POL) 
 4.  - 7.8.  MS juniorů ve veslování (RAČICE/CZE) 
 4.  - 15.8.  ME v plaveckých sportech (BUDAPEŠŤ/HUN) 
 5.  - 10.8.  MS juniorů v moderním pětiboji (BUDAPEŠŤ/HUN) 
  6.8.  Závody Diamantové ligy v atletice (STOCKHOLM/NOR) 
 6.  - 8.8.  Mistrovství ČR v jezdectví (drezura) (HRADIŠTKO/CZE) 
 6.  - 8.8.  MS juniorů v silniční cyklistice (BRESCIA/ITA) 
  7.8.  Závody Grand Prix v dálkovém plavání (LAC MAGOG/CAN) 
 7.  - 8.8.  ME ve sjezdu horských kol (HAFJELL/NOR) 
 7. -8.8.  ME „23“ a juniorů ve vodním slalomu (MARKKLEEBERG/GER )
 7. -8.8.  Závody SP v trialu (FRANCOIS-LONGCHAMP/FRA)
  8. 8.  Závody MS v motokrosu (třídy MX1 a MX2) (LOKET N.O./CZE) 
  8.8.  MS v maratonu horských kol ST. WENDEL/GER) 
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  8.8.  Závody SP v triatlonu (TISZAUJVÁROS/HUN) 
 8.  - 15.8.  MS v orientačním běhu (TRONDHEIM/NOR) 
 9.  - 15.8.  Tenisový turnaj mužů série Masters (TORONTO/CAN) 
 9.  - 15.8.  US PGA Championship, golfový turnaj (KOHLER/USA) 
 11.  -15.8.  Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu (SOUL/KOR) 
  13.8.  Závody Diamantové ligy v atletice (LONDÝN/GRB) 
  14.8.  Závody MS v triatlonu (KITZBÜHEL/AUT) 
 14.  - 26.8.  I. OH mládeže (SINGAPUR/SIN) 
  15.8.  VC České republiky, závody MS silničních motocyklů (BRNO/CZE) 
  15.8.  Vattenfall Cyclassics, cyklistický jednorázový závod (ProTour) (HAMBURK/GER)
 16.  - 22.8.  Tenisový turnaj mužů série Masters (CINCINNATI/USA) 
 17.  - 22.8.  SP ve vodním pólu žen (WELLINGTON/NZL) 
 17.  - 24.8.  Eneco Tour, cyklistický etapový závod (ProTour) (MECHELEN/NDL)  
 18.  - 22.8.  Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu (SU-ČOU/CHN) 
  19. 8.  Závody Diamantové ligy v atletice (CURYCH/SUI) 
 19.  - 22.8.  MS v rychlostní kanoistice (POZNAŇ/POL) 
 20.  - 22.8.  Německá rallye, závody MS v automobilových soutěžích TREVÍR/GER) 
  21.8.  Závody SP v triatlonu (LAUSANNE/SUI) 
  22. 8.  Atletické závody série World Challenge (BERLÍN/GER) 
  22.8.  Velká cena Plouay, cyklistický jednorázový závod (ProTour) (PLOUAY/NED) 
 23.  - 29.8.  MS v badmintonu (PAŘÍŽ/FRA) 
 25.  - 29.8.  Finálový turnaj Grand Prix ve volejbalu žen (NING-PO/CHN) 
 26.8.  - 5.9.  MS v jachtingu (třída RS:X) (KERTEMINDE/DEN) 
 2 7.8.  Závěrečné závody Diamantové ligy v atletice (BRUSEL/BEL) 
 27.  - 29.8.  Barum rallye, závod IRC a ME v automobilových soutěžích 
    (ZLÍN/CZE) 
 27.  - 29.8.  MS dračích lodí (SZEGED/HUN) 
  28. 8.  Turnaj SP v kolové (SANGERHAUSEN/GER)
 28.  - 29.8.  ME „23“ a juniorů v triatlonu (KEDZIERZYN KOŽLE/POL)
  28.8.  Závěrečné závody SP horských kol v cross country, sjezdu a fourcrossu
    (WINDHAM/USA) 
 28.8.  - 6.9.  ME v jachtingu (třída 470er) (ISTANBUL/TUR) 
 28.8.  - 12.9.  MS v basketbalu mužů (ISTANBUL/TUR) 
 28.8.  - 19.9.  Vuelta, cyklistický etapový závod (Historic) (SEVILLA/ESP) 
  29.8.  Závody EP tahačů (MOST/CZE) 
  29.8.  St. Leger, třetí dostih klasické Trojkoruny (PRAHA/CZE)  
  29.8.  Atletické závody série World Challenge (RIETI/ITA) 
  29.8.  VC Belgie, závod MS vozů F1 (FRANCORCHAMPS/BEL)
  29.8.  VC Indianapolisu, závody MS silničních motocyklů (INDIANAPOLIS/USA)  
 30.8.  - 12.9.  US Open, mezinárodní tenisové mistrovství USA (NEW YORK/USA) 
 31.8.  - 5.9.  MS horských kol a trialu (MONT-SAINTE-ANNE/CAN)

6/10 25



podrobné informace naleznete na www.skibusharrachov.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Hradec Králové - Hořice - Miletín - L. Bělohrad - Nová Paka - Jilemnice - Harrachov

JIČÍN
Jičín - Valdice - Železnice - Lomnice n.P. - Semily - Harrachov

MLADÁ BOLESLAV
Mladá Boleslav - Kosmonosy - Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Tanvald - Harrachov

ČESKÁ LÍPA
Česká Lípa - Mimoň - Jablonné v Pod. - Liberec - Jablonec n/N. - Harrachov

RUMBURK
Rumburk - Vansdorf - Zittau - Hrádek n./N. - Liberec - Jablonec n.N. - Harrachov

TRASA 1.

TRASA 2.

TRASA 3.

TRASA 4.

TRASA 5.

tip Nabízíme novou službu 
pro všechny zájemce o sjezdové lyžování.

SURA s.r.o., www.sura-reklama.cz

HARRACHOV 
SKIBUSwww.

.cz

www.skiareal.com


