
Zápis ze schůze VV ČASEM, konané dne 22. 12. 2020 od 17:00h online. 

Přítomni: Novotný, Kotáb, Pavlík, Šíma, Hobza 

Omluveni: Racek, Voráček, Čáslavová 

Hosté: doc. Štědroň, Kyselica, Pecinová, Papuga 

 

 

Ad 1 Úvodní slovo schůze VV ČASEM 

• Doc. Novotný přivítal účastníky schůze, prezentoval program schůze a uvedl první náměty na 

WORKSHOP ČASEM 2021. 

 

 

Ad 2 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 

• Hospodaření ČASEM , z.s. v roce 2020 

Příjmy:  

Členské příspěvky za rok 2020 vybrané k datu 23.12. 2020: 5700 Kč 

Někteří členové si předplatili členství i na rok 2021. 

Výdaje: 

V roce 2020 byl jediný typ výdaje vedení účtu, což činilo 1331 Kč za rok. 

Hospodářský výsledek: 

Spolek za rok 2020 hospodařil s přebytkem 4 369 Kč 

Finanční prostředky: 

Aktuální stav v pokladně: 9 835 Kč. 

Aktuální stav na účtu: 27 939 Kč. 

Aktuálně ke dni: 23. 12. 2020  

Zpracoval: Jiří Kotáb 

 

• Příspěvky za rok 2021 je možné posílat na účet 268827877/0300. 

• Standardní členství je 500 Kč za rok 

• Zlevněné členství (studenti) 100 Kč za rok 

 

Ad 3 Návrh na workshop 2021 

• Doc. Novotný přednesl první návrh na Workshop ČASEM 2021 

o Téma workshopu dotace na financování zimních stadionů a dalších sportovních zařízení 



o Workshop bude online za menší poplatek – např. 100 – 300 Kč 

o Spolupráce s Českým svazem ledního hokeje -  s p. Rachotou 

o Spolupráce s Národní sportovní agenturou -  s p. Lukšem 

• Další vystupující komentovali připomínky: 

o Téma je poměrně úzké. 

o Vyplynul návrh, že by téma mohlo být: „Analýza dotací na investice do sportovních 

zařízení se zaměřením na hokejové stadiony“. 

o Bylo doporučeno se spojit s organizací Sdružení zimních stadionů, které by mohlo být 

dalším zástupcem, který by vystoupil. 

o Bylo navrženo oslovit někoho, kdo měl na starost výstavbu v posledních letech. 

o Cílovou skupinou Workshopu ČASEM 2021 budou opět zástupci obcí, kteří se starají o 

sport. 

o  Doc. Novotný ještě poznamenal, že může pozvat k vystoupení Stanislava Rýznara, který 

je sekretářem licenční komise FAČR, kde se posuzuje kvalita fotbalových stadionů 

vhodných pro profesionální soutěže v ČR (1. a 2. nejvyšší ligová soutěž). 

o Předběžný termín workshopu byl stanoven na 2. polovinu března 2021.  

o Další schůze ČASEM proběhne v 1.polovině února 2021. 

 

Ad 4 Další příspěvky schůze ČASEM 

• Doc. Štědroň pozval účastníky jednání na konferenci 16. září 2021 Sport a umělá inteligence 

s možností zařazení příspěvku do recenzovaného sborníku. 

 

• Mgr. Papuga představil Informační systém na administraci dotací na Slovensku (p. Krajňák) 

o Většina účastníků se shodlo, že téma je vhodné, nicméně bude lepší na samostatný 

seminář, popřípadě následující workshop.  

 

Ad 5 Úkoly vyplývající ze schůze ČASEM 

• Do dalšího setkání VV ČASEM (cca 10.-11.února) vyplývají ze schůze následující úkoly: 

o Doc. Novotný: osloví s možností vystoupení na workshopu p. Rachotu (ČSLH), p. Lukše 

(NSA), p. Rýznara. 

 

o Dr. Šíma: zajistí s kolegy z FTVS aktuální databázi kontaktů na osoby, které řídí sport na 

obecní úrovni. 

 

o Dr. Hobza: připraví propozice Workshopu + zvací dopis, který budeme posílat 

potenciálním účastníkům. 

 

o Mgr. Kyselica: zajistí technické řešení dalšího jednání VV ČASEM přes skupinu na MS 

Teams + zamyslí se nad technickým řešením samotného workshopu. 

 

o Mgr. Kotáb: osloví organizaci Sdružení hokejových stadionů s možností vystoupení na 

workshopu. 

 



o Mgr. Papuga + Ing. Pavlík: nebylo řečeno na workshopu – mohli by udělat databázi e-

mailových kontaktů současných zimních stadionů v ČR – možná by to mohla být také 

cílová skupina – zde je to na webu: http://szs.cz/obsah/stadiony-v-cr-dle-abecedy. 

Rozdělit si to např. Papuga: A-M a PavlíK: N-Ž 

 

o Všichni se zamyslí nad otázkami: 

 

▪ Výše poplatku workshopu 

▪ Konkrétní den workshopu (závisí asi na možnostech vystupujících, ale i další 

faktory) 

  

 

 

Zapsal Kotáb dne 23. 12. 2020 

Zkontroloval:  

http://szs.cz/obsah/stadiony-v-cr-dle-abecedy

