Zápis č. 1/2016 z jednání České asociace sportovních ekonomů a manažerů dne 22.
února 2016 konané v Praze.
Přítomni (bez titulů): Novotný, Čáslavová, Hobza, Šíma, Voráček, Kotáb
Pavlík (online)
1) Přehled plnění úkolů z minulé schůze. (Novotný)
- chybí přehled stěžejní a aktuální publikační činnosti některých členů – nutné zaslat na
pavlik@econ.muni.cz do 15. 3. 2016
2) Rozpočet asociace
- uhradit členské příspěvky pro rok 2016 na účet 268827877/0300 (1000,- Kč),
- Novotný uhradil povinný příspěvek 1000,- Kč již v prosinci 2015
- Pavlík uhradil provozovateli povinný udržovací poplatek webu ČASEM pro r. 2016 ve
výši 180,- Kč. O tuto částku zaplatí nižší příspěvek, tzn. 820,- Kč.
- výše členských příspěvků pro studenty stanovena na 100,- Kč
3) Nabídka potenciálním členům z řad studentů
Diskutovány byly následující možnosti:
- snížený poplatek na konferencích pořádaných ČASEM
- členství doporučeno doktorandům školitelů z řad zakládajících členů
- vybraná přednášková videa (e-learning) členů asociace
- nabídka oponentského řízení
- konzultace s odborníky z řad zakládajících členů asociace
4) Seznam a kategorizace závěrečných prací na web asociace
- do 15. března zašlou zakládající členové asociace seznam jimi vedených bakalářských,
diplomových a disertačních prací pro vytvoření portfolia jednotlivých členů - konzultantů
5) Spolupořádání konference s Run Czech
-na základě poslední informace ze strany Run Czech o připravovaných konferencí na
podzim 2016, tzn. připravovaná konference zaměřená na MODERNÍ TRENDY
V PROVOZOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A
WELLNESS garanti doc. Kopřiva (ČVUT) a prof. Krejčí (Palestra), termín nebyl ještě

uveden. O další konferenci má zájem Czech Top 100, ve dnech 8. – 9. 9.2016 pořádají
České sportovní hry. Bohužel tito organizátoři nemají o obsahu zatím představu. Členové
výboru konstatovali, že ještě s předpokládanou konferencí University Karlovy je
připravovaných akcí v Praze dost a vstupovat a snažit se být spoluorganizátory konferencí
v letošním roce není vhodné.
6) Konference na UK FTVS, workshop ČASEM
- na podzim se na FTVS uskuteční konference u příležitosti 700. výročí narození Karla
IV., jejíž součástí bude i sekce managementu sportu
- vítána je účast zástupců MU FSS a UP FTK
- partnerem sekce se stane ČASEM
- termín konference bude využit pro workshop ČASEM, který se bude konat
v prostorách Relax Clubu Zbraslav – koordinace akce byla delegována na doktora
Kotába a magistra Voráčka
7) Oslovení Miroslava Černoška za účelem vstupu do asociace poskytnutí
jednorázového příspěvku (daru)
- jako vhodná osoba pro oslovení byl docenty Hobzou a Novotným navrhnut docent
Rektořík, a to zejména s ohledem na jejich vzájemné dobré vztahy
8) Oslovení partnerských univerzit pro možnost spolupráce v rámci Mezinárodního
visegradského fondu o možnosti uspořádání společné konference
- osloveny budou představitelé třech univerzit v Maďarsku (Novotný), Polsku (Kotáb) a
Slovensku (Hobza) za účelem společné konference
- prozatím uvažována následující témata: legacy, sport event management, sport facility
management, sport volunteering, sport marketing
9) Další schůze výboru
-

Předpokládaná schůze ČASEM se uskuteční na přelomu měsíců květen/červen
pravděpodobně v Brně nebo Olomouci, termín bude zavčas upřesněn.

Zapsal dne 22. února Jan Šíma,
Kontroloval 7. března 2016 Jiří Novotný

