VH ČKSOI - zápis

Datum:

17.12.2015

Místo:

Česká národní banka

Přítomní zástupci:

dle prezenční listiny

Hosté:

Jiří Kejval, Lucie Tužová, zástupci uznaných svazů

Omluveni:

---------

Zapsal:

Lucie Tužová

Ověřil:

Filip Šuman

1) Úvod a zahájení
Předseda ČKSOI Filip Šuman v úvodu zmínil zásadní momenty, které se staly během
uplynulého roku od poslední valné hromady (dále jen VH) ČKSOI. Vyzdvihl, že
neolympijské sporty získaly lepší postavení ve stanovách ČOV, jsou stále více zastoupeny
v komisích Českého olympijského výboru (dále jen ČOV), přítomny byly i na Evropských
hrách v roce 2015 a nové sporty mají šanci na zařazení na olympijských hrách v Tokyu
v roce 2020.
Dále byl schválen jednací řád a byla zvolena mandátová komise ve složení: Viktor
Novotný, František Nejedlo a Jan Bloudek. Všichni delegáti byli pro.
2) Aktuální informace předsedy ČOV
V úvodu Jiří Kejval informoval o financování sportu z prostředků MŠMT. Rekapituloval
vývoj roku 2015 a dopady nastoupení nové ministryně školství do úřadu.
V návrhu rozpočtu na r. 2016 je aktuálně 3,73 mld. pro český sport, což je nárůst. Zvýšil
se i střednědobý výhled (3,5 mld.). Podařilo se zlepšit financování z krajů. Celkem 10%
z příspěvků z loterií ČOV plyne přes kraje na sport mládeže. V příštím roce se očekává
příliv o 10-15% z prostředků loterií vyší než v roce 2015.
Dalším zdrojem financování jsou peníze ze zdrojů Evropské unie. Např. Český horolezecký
svaz inicioval projekt, na který žádal a již fyzicky obrdžel finance.
Jiří Kejval dal najevo, že si váží dobrých vztahů ve sportovním prostředí, které by mělo
být schopno shody a společného postupu.
Dále připomenul proběhlou Valnou hromadu evropských olympijských výborů, na které
vystoupil Thomas Bach, který mimo jiné sám prohlašuje, že sport je jenom jeden a
nerozlišuje mezi olympijským či neolympijským sportem. Zmínil i sporty (např. šance pro
softbal a basebal), které nyní vstupují na olympijské hry. Co se týče zahraniční politiky,
vznikne tzv. Olympijský kanál, který bude propagovat sport a bude k dispozici na digitální
platformě. Do olympijského kanálu by měly být zapojeny úplně všechny sporty, nezávisle
na tom zda jsou či nejsou olympijské.
V roce 2016 bude při OH v Brazílii vytvořen olympijský park, přičemž hlavní aktivita bude
v jižních Čechách. Kromě olympijského parku na Lipně se uskuteční akce i v Ostravě,
Pardubicích a Plzni. V roce 2017 se budou poprvé pořádat tzv. Beach Games v San Diegu,
které mohou být pro neolympijské sporty také výzvou.

Vznikla Novela zákona o sportu a v rámci ní nový registr sportovců. Nyní je novela
v parlamentu.
3) Průběh uznávání a přijímání nových členů
Filip Šuman informoval o celkem 20 svazech, které požádaly o uznání ČOV. Informoval o
celkovém průběhu a dopadech celého procesu, zejména zmínil situace, kdy je více svazů
zastupujících stejný sport. Celkem 7 žadatelů již úspěšně prošlo procesem uznání a na
základě rozhodnutí Výkonného výboru jsou dotyčné svazy nyní považovány za výlučné
představitele daného sportu na půdě České republiky.
4) Informace o podpoře významných mezinárodních akcí
Gabriel Waage informoval o Programu VI., mezinárodních akcích konaných na půdě České
republiky. Tyto akce se rozdělují na 3 kategorie dle významnosti akce. Na rok 2015 bylo
Komisí zahraničních vztahů navrhnuto celkem 15 sportovních akcí na podporu ze strany
MŠMT. Celkem 13 návrhů na neolympijské akce bylo zafinancováno. V roce 2016 je
navrženo celkem 8 sportovních akcí na podporu. Popsal ideální způsob komunikace
v případě zájmu o podporu v budoucích letech.
5) Financování z MŠMT v roce 2015
Filip Šuman stručně zrekapituloval upravenou strukturu programů podpory MŠMT.
Informoval podrobněji o novém Programu VIII. Zmínil, že díky plánu ministerstva přidělit
350 milionů do tohoto programu by mělo být zlepšeno financování pro sportovní kluby
s velice pozitivním dopadem jak na fungování klubů, tak stabilizaci sportovního prostředí.
Metodické pokyny by k financování u všech programů měly být zveřejněny v lednu, stejně
tak expertní komise, které budou posuzovat rozdělení. Do konce ledna je možné žádat i
v rámci investičních dotací.
6) Světové hry
Filip Šuman informoval o vývoji v otázce Světových her. Přístup MOV se radikálně
pozitivně změnil ve vztahu ke Světovým hrám, které se uskuteční v srpnu 2017 Polsku.
Na programu je 27 pevných a 4 ukázkové sporty. Český olympijský výbor tuto akci
podporuje, stejně tak jsou Světové hry nově zařazeny do programů MŠMT. Na jaře se
uskuteční jednání se sporty na programu SH.
7) Právní situace, změny zákona, stanovy členů
Jan Šťovíček řekl, že v Poslanecké sněmovně je nově Novela zákona o podpoře sportu,
kterou připravilo MŠMT. Do konce roku 2016 by měla existovat úplně nová Novela zákona
o podpoře sportu. Stručně se vyjádřil k obsahu (definice sportovní organizace, sportovce,
sportovní akce a významné sportovní akce mimořádné důležitosti, které prý vyžadují
souhlas Vlády ČR). Dále Jan Šťovíček informoval o budoucí existenci rejstříku sportu a o
sportovcích, kteří by měli v rejstříku figurovat. Správcem rejstříku by mělo být MŠMT.
Nově bude Národní rada pro sport oficiálně zakotvena jako poradní orgán MŠMT. Zákon
bude nově definovat plány - cíle, prostředky k dosahování cílů, a to na úrovni celostátní,

na úrovni krajů a obcí. Dále novela bude obsahovat i sankce svazům, např. v případě užití
dopingu.
Dále se projednával přechod na nový občanský zákoník. Do konce roku 2015 je povinnost
přizpůsobit název organizace. Z praxe jsou soudy u změn názvu poměrně benevolentní.
Jan Šťovíček vyzdvihl problém pobočných spolků a jejich pravomocí, které dle svazových
stanov většinou ani fakticky nejsou pobočnými spolky.
Pan Šťovíček hovořil o prvcích usnášeníschopnosti valné hromady a rozhodčí komise
spolků. Vše musí zohledňovat nové stanovy každého sportu. Dále upozornil na nový
antidopingový kodex od roku 2015.
Následovala zpráva Mandátové komise, kdy její předseda informoval, že celkem jsou
přítomni zástupci ze 34 svazů s tím, že z celkem 38 členů ČKSOI s hlasem rozhodujícím je
27 přítomných, a tudíž je Valná hromada ČKSOI usnášeníschopná.
8) Sport pro všechny
Hana Moučková informovala o práci Komise sportu pro všechny, do které se již zapojilo
hodně organizací podporující tuto oblast. Hana Moučková zrekapitulovala klíčové prvky
roku 2015 a naznačila nejvetší úkoly do 2016. Následně vyzvala k dalšímu zapojení i
jiných organizací. Dále se vyjádřila k situaci u vzdělávání v oblasti sportu pro všechny.
9) Závěr
Závěrem Filip Šuman poděkoval všem členům ČKSOI za dosavadní činnost a vyzdvihl
spolupráci v rámci celé složky. Někteří účastníci poděkovali předsedovi a předsednictvu
ČKSOI za dosavadní práci. Filip Šuman popřál všem účastníkům úspěšný rok 2016 a
pozval všichny přítomné na závěrečné pohoštění.

Zapsala: Lucie Tužová

