
Zápis ze schůze VV ČASEM z. s., konané dne 12. 6. 2019 od 13:00h na FTVS UK v Praze. 

 

Přítomni: Čáslavová, Kotáb, Novotný, Hobza, Voráček 

Omluveni: Racek, Pavlík, Šíma 

 

Ad 1 VV ČASEM se rozhodl (vzhledem k nižší účasti na tomto zasedání), že hlasování o novém 

výkonném výboru a kontrolní komisi proběhne mezi členy ČASEM z.s. metodou per rollam. 

- Původní VV vedený na portálu justice.cz: Novotný, Čáslavová, Hobza (senior), Rektořík, Nová 

- Původní KK vedený na portálu justice.cz: Kotáb, Šíma, Racek 

- Návrh na složení nového VV: Šíma, Kotáb, Hobza (junior), Novotný, Čáslavová 

- Návrh na složení nové KK: Voráček, Pavlík, Racek 

Po následném schválení proběhne volba předsedy a místopředsedy VV a následně předání 

informace na krajský soud v Brně výpis ze spolkového rejstříku 

 

Ad 2 Novotný podal zprávu o stavu WORKSHOPU 2019: 

 - Místo konání na půdě Fakultě ekonomicko-správní - Univerzita Pardubice bylo potvrzeno 

- Prof. Kopřiva přislíbil účast, po zaslání pozvánky vystoupí na téma plánování výstavby 

sportovních zařízení v obcích 

- počítáme s vystoupením Milana Hniličky – plánovaného ředitele Národní agentury sportu 

- pokusí se připravit materiály na vývoj řízení sportu a vliv na členskou základnu sportovců 

v českých zemích 

 

Ad 3  Kotáb podal zprávu o stavu WORKSHOPU 2019: 

- Na dopisy poslané do Transparency International a panu Sebökovi nikdo neodpověděl 

- Pana Seböka má následně kontaktovat Vladimír Hobza 

- Transparency International odpověděli po konání Workshopu se souhlasným 

stanoviskem o vystoupení – Kotáb doladí detaily 

 

Ad 4  Čáslavová podala zprávu o stavu WORKSHOPU 2019: 

- Kontaktuje Jana Procházku s požadavkem na vystoupení Financování sportu v různých 

zemích 

- Pokusí se připravit materiály na vystoupení na různé modely řízení sportu v ČR mj. 

z materiálů pana Bosáka 

 

Ad 5  Organizační zajištění WORKSHOPU: 



- VV ČASEM se shodl na názvu workshopu: „NÁRODNÍ AGENTURA A FINANCOVÁNÍ 

SPORTU V ČR 

- Kotáb zajistí úvodní informaci a pozvánku pošle ji Jilkovi k umístění na web 

- Kotáb zjistí možnosti zajištění oběda v Pardubicích 

- Novotný zajistí podporu na místě v podobě 2 doktorandů (Adam Kyselica + David Papuga) 

- Novotný zajistí konkrétní místnost na Univerzitě v Pardubicích 

- Hobza společně s Jilkou připraví registrační formulář pro účastníky 

 

Ad 6  VV ČASEM se shodl na návrhu programu pro WORKSHOP ČASEM 2019 

- Program bude rozdělen do dvou částí:  

- A) blok řízení a plánování sportu – zde vystoupí Hnilička, Kopřiva, Čáslavová, Novotný 

- B) blok financování sportu – Transparency International, Sebök, Procházka, (pokud by 

chtěl vystoupit s relevantním příspěvkem někdo z Brna určitě ho rádi doplníme) 

Více bude v konkrétní informaci a pozvánce o workshopu, co vytvoří Kotáb 

 

Ad 7  VV ČASEM projednal návrh oslovení potenciálních účastníků WORKSHOPU 

Potenciální účastníci workshopu: 

• Spolky v rámci projektu Můj klub – pokusí se oslovit Šíma přes MŠMT 

• Svazy – Kotáb udělá databázi 

• Zástupci obcí – je třeba udělat novou databázi – do 13. 7. KAŽDÝ UDĚLÁ SVOJÍ ČÁST -

dle dopisu 

• Lidé z akademického prostředí, kteří nejsou z MU Brno, UPOL Olomouc či FTVS UK 

v Praze, kteří se zabývají ekonomikou, managementem a marketingem sportu – 

databázi připraví Pavlík  

• Média – Voráček osloví ČT Sport + O2 TV Sport 

• Senát ?   

• Svaz měst a obcí  ČR ? 

•  Úvodní informaci o workshopu ČASEM 2019 připraví Kotáb. 

 

Ad 8  VV ČASEM schválil nového člena spolku Markétu Pecinovou z FTVS UK v Praze 

 

 

Zapsal Kotáb 13. 6. 2019 v Praze 

 


