
Zápis ze schůze VV ČASEM, konané dne 8. 1. 2019 od 10:30h na FTVS UK v Praze. 

 

Přítomni: Čáslavová, Kotáb, Novotný, Pavlík, Šíma, Voráček 

Omluveni: Hobza, Racek 

Host: doc. Štědroň 

Ad 1 Hodnocení IV. Workshopu konaného v Olomouci 16. 6. 2018 věnovaného problematice 

tvorby koncepce sportu v obcích. 

Organizačně výborně připraveno kolegou Hobzou a jeho doktorandem s podporou děkana fakulty. 

Konané na fakultě tělesné kultury university Palackého v Olomouci. Z členů výboru ČASEM se 

zúčastnili Hobza, Kotáb, Novotný, Racek. Bylo přítomno cca 35 referentů z městských úřadů České 

republiky, kteří pracují jako referenti v oblasti sportu a mládeže. Avizovaný náměstek MŠMT pro 

mládež a sport Mgr. Kovář za sebe poslal referentku z Odboru 5 Sport. Diskuse byla velmi bohatá a 

vůči MŠMT značně kritická. Bohužel není dopracován zápis z jednání, který by mohl být vyvěšen na 

stránkách spolku. Je nutno jej dopracovat. 

Zajistí: Kotáb, Novotný, konzultuje Hobza. Termín: ihned 

Ad 2 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 

Zprávu podal Kotáb: 

V současnosti má spolek finanční prostředky k 31. 12. 2018 

• na účtu 25 243 Kč  

• v pokladně 3 215 Kč  

Výnosy spolku jsou z členských příspěvků a vložného na workshopu ČASEM. 

Výdaje tvořily občerstvení a oběd na workshopu a dále náklady na vedení bankovního účtu a hosting 

domény www.casem.cz.  

V roce 2017 a 2018 byly ušetřeny peníze, neboť se nepodařilo sehnat levného vydavatele sborníku, 

tudíž sborník nevyšel. 

 

Za rok 2018 dluží za členské příspěvky kolegové Josef Voráček (500Kč) a Marek Pavlík (500Kč – 200 Kč 

za hosting domény www.casem.cz). Příspěvky za rok 2019 je možné posílat na účet 268827877/0300. 

 

Ad 3 Projednání a schválení pravidel pro proplácení cestovného a občerstvení na schůze. 

Byly schváleny následující podmínky pro proplácení: 

1. Proplácet jízdné vlakem II. tř. po České republice a po předložení a odevzdání jízdenky 

hospodáři a schválení předsedou – místopředsedou ČASEM. 

2. Proplácení jízdného autem v ceně běžné ceny jízdenky vlakem II. tř. Napsat žádost s číslem 

účtu o proplacení jízdného, adresovanou na předsedu, který ji schválí a proplatí hospodář 

zasláním na účet žadatele. 

http://www.casem.cz/
http://www.casem.cz/


3. V případě, že jede více členů výboru autem proplatit jízdné v ceně jízdenky vlakem I. tř. 

Obdobné jako v bodu 2. 

4. Pozvaným důležitým hostům na výborové schůze proplatit jízdné veřejnou dopravou, vlakem 

II. tř.  

5. Občerstvení na výborových schůzích, počítat s normou 30,- Kč/osobu. 

6. Pozvaným přednášejícím na workshopy proplácet jen cestovné ve výši jízdného veřejnou 

dopravou.   

Ad 4 Kádrová obměna vedení spolku 

Z diskuse vzešel návrh na nového předsedu Mgr. Jiřího Kotába Ph.D., na místopředsedovi je nutno se 

ještě dohodnout. Definitivní rozhodnutí má nastat na příští schůzi. 

Ad 5 Náměty pro činnost spolku v dalším období 

Bylo dohodnuto, že je vhodné pokračovat v osvědčené formě workshopů. Námět na nový workshop 

je: „Je lepší varianta Vládní agentura pro sport než Ministerstvo pro sport?“. Druhým námětem je 

problém: „Transparentnost finančních toků do českého sportovního prostředí“. Tato akce by se měla 

konat v listopadu letošního roku. Pokud se nesežene na MU v Brně vhodný prostor pro cca 60 osob. 

Je nejvhodnějším místem, snadno dosažitelným veřejnou dopravou i osobním automobilem, 

Pardubice. Ve finančních možnostech spolku je i zaplacení prostoru v konferenční místnosti hotelu 

nebo jiné veřejné budově. Časový prostor je vhodné zvolit obdobně, jako tomu bylo v Olomouci. 

Konec dříve v 15 h. déle se většina lidí nezdrží. Aby byl dán větší prostor pro diskusi, zvolit formu 

panelové diskuse. 

 

Ad 6  Návrh na nové členy spolku 

Byl přijat nový člen spolku Doc. Štědroň. Další, kdo by se mohl stát novým členy spolku ČASEM: 

• Šulc 

• Doktorand z časopisu 

Dále Marek Pavlík udělá databázi s lidmi, kteří jsou z kateder a fakult, které se nezabývají přímo 

sportovní ekonomikou či managementem, nicméně jejich osobní zaměření je právě na sportovní 

ekonomiku či management. 

 

Ad 7 Různé 

• Doc. B. Štědroň nabídl spolupráci s českou asociací manažerů a možnost publikování 

v časopisu Journal of diplomatic and social studies. 

Příští schůzi výboru svolat na přelomu března a dubna 2019 

Zapsáno 8.1.2019 


