
Zápis ze schůze VV ČASEM, konané dne 23. 6. 2022 od 18:00h online. 

 

Přítomni: Novotný, Kotáb, Hobza, Čáslavová,  

Omluveni: Šíma, Voráček, Pavlík 

 

Ad 1 Úvodní slovo schůze VV ČASEM 

1. Doc. Novotný přivítal účastníky schůze. 

 

Ad 2 Zpráva o činnosti spolku ČASEM 

1. Doc. Novotný vyjádřil znepokojení nad současným stavem řízení sportu: 

• Po nástupu Filipa Neussera do NSA a dalších personálních změnách není s kým jednat (za 

asociaci) 

• NSA prý nestíhá rozdělovat dotace do všech sportovních svazů a její předseda Filip 

Neusser se netěší příliš vysoké důvěry sportovního hnutí.  

• NSA příliš nesplnila cíle: evidence členské základny, pasportizace sportovních zařízení 

2. Doc. Novotný podal zprávu o činnosti spolku ČASEM 

• Po workshopu, který proběhl 2. 6. 2021 i činnost spolku byla skromnější 

• Někteří členové spolku měnily instituce, tudíž se již neměli čas věnovat činnosti spolku 

• Aktivita na webových stránkách spolku ČASEM také byla omezena. 

 

Ad 3 Zpráva o hospodaření spolku ČASEM 

1. Mgr. Kotáb přednesl zprávu o hospodaření spolku v roce 2021 

a. Členské příspěvky:  

i. Za rok 2021 mají zaplaceno: Čáslavová, Kyselica, Racek, Štědroň, Voráček 

ii. Za rok 2022 mají zaplaceno: Kotáb, Kyselica, Novotný 

iii. Pavlík – bylo řešeno „zápočtem“ za úhradu domény casem.cz? 

iv. Kdo nemá uhrazeno, tak lze zaplatit číslo účtu: 268827877/0300. roční 

příspěvek pro standardního člena je 500,- Kč, roční příspěvek pro doktorandy je 

to 100,- Kč. 

b.  Zpráva o hospodaření v roce 2021 

i. Bezhotovostní operace: 

a. +2400 Kč poplatky za online workshop 

b. +1000 Kč příspěvky (některé byly předplaceny již v roce 

2020) 

c. -1330 Kč poplatky za vedení účtu 

ii. Konečný stav na účtu k 31. 12. 2022 je: 30 094 Kč 

iii. Hotovostní operace žádné nebyly 

iv. Konečný stav pokladny k 31. 12. 2022 je: 9 835 Kč 

 

 



Ad 4 Diskuse nad volbou nového VV a KK spolku ČASEM 

1. Vzhledem k účasti pouze 4 členů (což znamenalo, že schůze není jistě usnášeníschopná), tak se 

rozhodlo, že se pouze navrhne budoucí podoba VV a KK a na příštím setkání s vyšší účastí 

proběhne volba. 

 

2. Současný VV: 

Předseda: Novotný  

Místopředseda: Nová,  

Členové: Hobza st., Rektořík, Čáslavová, 

Současná KK: 

Kotáb, Šíma, Racek 

 

3. Navrhovaný VV: 

Předseda: Kotáb 

Místopředseda: Šíma 

Člen: Hobza, Racek, Strachová ? 

Navrhovaná KK: 

Novotný, Voráček, Pavlík ? 

 

Ad 5 Budoucí směřování spolku ČASEM 

1. Doc. Novotný navrhl, že spolek by se mohl zaměřit na novelu zákona o podpoře sportu (bude to 

řešit jistá pan, která se momentálně nachází v přípravě. Aktuálně to řeší paní Havrdová ze 

sportovní sekce Obchodní komory. 

o Každý člen by měl prostudovat návrh novelu (jakmile bude k dispozici bude 

rozeslána na členy ) 

o Do dalšího setkání by měl poslat připomínky. 

o Následně bychom jako spolek vydali nějaké celkové stanovisko z „akademické sféry“ 

o Aktuálně podporu řeší i další organizace jako např. Sokolové: 

https://www.sokol.eu/aktualita/sokolove-vyzyvaji-politiky-aby-pomohli-sportu 

2. Mgr. Kotáb uvedl možné vize spolku časem: 

a. KAŽDÝ ROK: Uspořádání jednoho workshopu na aktuální výzvy sportovní ekonomiky, 

marketingu a managementu. – Jsou nějaké náměty na podzim 2022? nebo až jaro 2023? – 

například mohl by to být prezentace připomínek k výše zmiňované novele. 

b. DALŠÍ NÁPADY, jak využít finanční prostředky spolku: 

o Vytvoření a publikace sborníku či nějaké jiné publikace? Pomůže to? Může to 

zaujmout a přilákat více členů? – na základě diskuse  

o Podpora publikací nákupem výtisků či „sponzoringem“ - částka v řádech nízkých 

tisíců korun 

o Podpora členů účasti na konferencích - zaplacením vložného, pokud neuhradí 

univerzita. 

3. Veřejnou diskusí byly tyto nápady spíš zamítnuty, jelikož vytvoření publikace by byla příliš 

nákladná záležitost a sponzoring či účast na konferencích by podpořila pouze malé množství 

osob, tudíž spíš budou prostředky využity na organizaci dalších workshopů. 

4. Doc. Novotný uvedl, abychom aktualizovali webové stránky spolku, můžeme tam umístit 

zajímavé závěrečné práce. 



o Členové spolku tedy vyberou zajímavé závěrečné práce, každý cca 5 zajímavých prací 

(maximálně 2 roky staré), které bychom nasdíleli na náš web. 

o Předpokládáme, že to bude ve formátu: 

i. Název práce,  

ii. autor,  

iii. školitel,  

iv. anotace  

v. odkaz na práci (jestliže je veřejně dostupná) 

5. Mgr. Kotáb uvedl, že si web vezme na starosti (aby platformu trošku oživil) a kromě zajímavých 

závěrečných prací bude web aktualizovat o zajímavé akce a konference z oblasti ekonomiky 

sportu. 

o Pokud byste měli nějaké pozvánky na konference z oblasti ekonomiky, managementu 

a marketingu sportu, můžete mi je zaslat 

o Web by tak měl mít nově strukturu 

i. Informace o aktuálním workshopu 

ii. Zajímavé závěrečné práce 

iii. Aktuality z oblasti ekonomiky, marketingu a managementu sportu 

 

Ad 6 Navýšení členské základny ČASEM 

1. Abychom navýšili počet členů spolku ČAESM je třeba aktualizovat databázi lidí, kteří se podílí na 

různých univerzitách, kde se učí sportovní management, marketing či ekonomika sportu. Je 

potřeba zajistit ve formátu: 

i. Jméno a Příjmení 

ii. Pracoviště 

iii. E-mailový kontakt 

2. Rozdělení dle regionů: 

a. Kotáb – Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Praha 

b. Novotný – Brno, Ostrava 

c. Hobza – Zlín, Hradec Králové, Pardubice 

d. Čáslavová – Jindřichův Hradec, České Budějovice 

 

Ad 7 Shrnutí úkolů do dalšího setkání 

1. Shrnutí úkolů členů ČAESM 

a. Všichni se zaměří a okomentují novelu zákonu o podpoře sportu 

b. Kotáb během léta zaktualizuje web – aktuality, pozvánky a příprava na sdílení 

závěrečných prací 

c. Všichni vyberou cca 5 zajímavých závěrečných prací, které budou sdíleny na webu 

časem.cz 

d. Všichni se zamyslí nad novými potenciálními členy z řad akademické sféry. Vybraní 

členové ze schůze mají na starosti vybraná města. 

e. Kdo má pozvánky na konference z oblasti ekonomiky, marketingu a management 

sportu, tak je můžete zaslat na jikotab@radava.cz 

 

 



Ad 8 Další setkání ČASEM 

1. Další setkání spolku ČASEM proběhne online formou předběžně 31. srpna od 17 hodin přes 

Google Meet. 

 

Zapsal Mgr. Kotáb dne 27. 6. 2022 

Zkontroloval: Doc. Novotný 


