
 

5. WORKSHOP ČASEM 
19. LISTOPADU 2019 V PARDUBICÍCH 

 
WORKSHOP JE ZAMĚŘENÝ NA PROBLEMATIKU: 

 
 NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA A FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR 

 
WORKSHOP ČASEM je setkání předních odborníků - praktiků (zástupců sportovních a 
veřejných organizací s představiteli obcí, v jejichž referátu je sportovní život v obcích) a 
teoretiků (zástupců akademické sféry z FTVS UK v Praze, FTK na UP v Olomouci, FSpS 
na MU v Brně, VŠTVS Palestra aj.) 
 
Organizátor workshopu je spolek ČASEM - Česká Asociace Sportovních Ekonomů a 
Manažerů z.s. kontakt: E-mail:jiri.kotab@seznam.cz, Mobil: 602 489 860.  
 
Termín: úterý 19. LISTOPADU 2019 od 9.30 hodin.  
Místo: Fakulta ekonomicko-správní - Univerzita Pardubice,  

Studentská 84, Pardubice 2, 
Místnost: posluchárna B2 v budově DB 
 
 
Témata WORKSHOPU ČASEM: 

• Transparentnost finančních toků do českého sportovního prostředí. 

• Je lepší varianta Vládní agentura pro sport než Ministerstvo pro sport? 
 

Pro koho je WORKSHOP ČASEM určen: 

• zastupitele obcí a místní správy, kteří mají ve své kompetenci sport 

• zaměstnance servisních organizací, kteří spravují sportovní zařízení 

• vědecké a univerzitní pracovníky, kteří se zabývají danou problematikou  

• zástupce sportovních organizací (asociací, svazů či střešních organizací) působících 
na municipální úrovni 

• odbornou veřejnost a studenty 
 
Cíle a přínosy WORKSHOPU ČASEM: 

• představení Národní agentury pro sport v ČR 

• nové trendy plánování výstavby sportovních zařízení 

• financování sportu na krajské úrovni 

• transparentnost financování sportu 

• vytvoření platformy pro spolupráci sportovních organizací a vědeckých pracovníků 
 

Registrace a poplatek na WORKSHOP: 
Účast na WORKSHOPU je podmíněna on-line registrací a zaplacením konferenčního 
poplatku. Registrujte se nejpozději do 12. listopadu 2019 zde: 
https://ww2.unipark.de/uc/HBSC_team/cc00/ 
 

mailto:jiri.kotab@seznam.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7691524&y=50.0479385&z=19&source=firm&id=364320
https://ww2.unipark.de/uc/HBSC_team/cc00/


 
Konferenční poplatek je stanoven na 650 Kč za účastníka. Konferenční poplatek zahrnuje 
organizaci workshopu a oběd během workshopu. Konferenční poplatek se hradí na účet 
spolku ČASEM 268827877/0300 do 12. listopadu 2019 
 
Harmonogram WORKSHOPU ČASEM: 

• 9.30: Registrace 

• 10.10: Oficiální zahájení + Přednášky na téma řízení a plánování sportu 

• 12.30: Oběd 

• 13.30: Přednášky na téma financování sportu 

• 15.45: Slavnostní zakončení 
 
Plánovaný program workshopu a oslovení prezentující: 

9.30 – 10.00h  Registrace účastníků + Coffee break 

10.00 – 12.30h Dopolední část programu – Řízení a plánování sportu v ČR 

10.00  – 10.10h: Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. (ČASEM) – oficiální zahájení 

10.10 – 10.40h: Milan Hnilička, Vládní zmocněnec pro sport – Národní agentura pro sport 

10.40 – 11.00h: Diskuse 

11.00 – 11.30h: Prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva. (fakulta Stavební, ČVUT v Praze) – Plánování 

výstavby sportovních zařízení v obcích  

11.30– 11.50h: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. (FTVS UK Praha) – Řízení sportu v ČR – 

ministerstvo nebo agentura? 

11.50– 12.10h: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc (FSpS MU Brno) – Vývoj řízení sportu v českých 

zemích a vliv na členskou základnu 

12.10 - 12.30h: Diskuse  

12.30 – 13.30h: Přestávka na oběd 

13.45 – 15.45h: Odpolední část programu – Financování sportu 

13.45 – 14.15 h: Transparency International – Transparentní financování sportu v ČR 

14.15 – 14.30 h: Diskuse 

14.30 – 14.50 h: Ladislav Sebök – Řízení sportu na regionální úrovni – zkušenosti z 

Olomouckého kraje 

14.50 – 15.20 h: Mgr. Jan Procházka (FTVS UK Praha) – Modely financování sportu v 

různých Evropských a světových zemí  

15.20 – 15.45 h: Diskuse 

15.45 h: Zakončení workshopu 

Organizátoři workshopu mají právo změnit program workshopu dle možností vystupujících. 


