
Zápis ze schůze VV ČASEM, konané dne 31. 8. 2022 od 17:00h online. 

 

Přítomni: Novotný, Kotáb, Hobza, Šíma  

Omluveni: Čáslavová, Voráček, Racek, Kyselica, Strachová  

 

Ad 1 Úvodní slovo schůze VV ČASEM 

• Doc. Novotný přivítal účastníky schůze. 

 

Ad 2 Zpráva o činnosti spolku ČASEM 

• Proběhla kontrola úkolů vyplývajících z minulé schůze VV ČASEM 

1. Aktualizace stránek ČASEM:  

▪ Mgr. Kotáb přednesl práce na aktualizaci stránek. Objevili se jisté komplikace, ale 

aktuálně po komunikace s panem Fialou z MUNI by mělo být postupně do konce 

měsíce aktualizováno ve formě, na jaké se výbor shodl na minulém setkání. 

▪ Ing. Hobza navrhl, že pokud by byla komplikace můžeme mít stránky na jiné 

platformě např. na Facebooku. 

2. Z hlediska doporučených závěrečných prací, které jsou možné umístit na web ČASEM 

poslali svoji část Doc. Šíma, Doc. Čáslavová, Ing. Hobza. Plénum se shodlo, že to bude ve 

tvaru Název práce – autor – odkaz na práci. 

3. Co se týká novely zákona o podpoře sportu, tak se k němu vyjádřili Doc. Šíma a Doc. 

Novotný, že změny vedou celkově k oslabení pozice předsedy NSA a jsou tam nějaké 

nelogické změny a obraty. Lhůta k připomínkám byla velmi krátká. Nicméně plénum 

usoudilo, že oficiální stanovisko spolku ČASEM nyní nemáme komu sdělit. Teoreticky 

můžeme stanovisko publikovat na web, ale vyjádřit se k němu můžeme až bude novela 

v oficiální verzi.  

4.  Rozšíření členské základny spolku ČASEM: 

▪ Mgr. Kotáb představil tabulku možných zájemců o členství spolku ČASEM. 

▪ Doc. Šíma doporučil jako nového člena spolku Dana Opelíka z FTVS a dále označil 

že on i společně s Josefem Voráčkem by se měli stát stěžejními členy spolku 

ČASEM. 

 

Ad 3 nové náměty na směřování spolku ČASEM 

• Ing. Hobza uvedl, že by se mohl členům rozesílat newsletter o novinkách a aktivitách spolku či 

novinkách v oblasti sportovního managementu v ČR 

• Dále že by se na stránky spolku ČASEM měly objevit zajímavé práce – např. práce Ing. Hobzy, kde 

uvádí správné praktiky v oblasti sportovních koncepcí obcí.  

 

Ad 4 Návrh na nové vedení spolku ČASEM 



Dlouhodobě nemáme aktuální statutární orgány spolku ČASEM a je třeba vyvolat možná elektronicky 

schválení nových zástupců statutárních orgánů: 

Navrhovaný VV: 

• Předseda: Kotáb 

• Místopředseda: Šíma 

• Člen: Hobza, Opelík, Strachová 

Navrhovaná KK: Novotný, Voráček, Časlavová 

Pokud by měl kdokoliv připomínky, tak sbíráme připomínky a návrhy. 

 

Ad 5 Shrnutí úkolů do dalšího setkání 

• Aktuálně Mgr. Kotáb pracuje na aktualizaci webu. 

• Další členové mohou pracovat na restech z minulého setkání: 

o Rozšíření potenciální členů ČASEM. 

o Zaslání pozvánek konferencí, kde lze publikovat články na téma marketing, ekonomika a 

management sportu. 

o Kdo ještě neučinil, nechť zašle zajímavé závěrečné práce, jejichž odkaz můžeme umístit 

na web ČASEM. 

o Pokud máte připomínky k navrhovanému VV a KK spolku ČASEM, tak je zašlete. 

 

Ad 6 Další setkání ČASEM 

• Další setkání spolku ČASEM proběhne online formou předběžně v úterý 11. října od 16:30 hodin 

přes Google Meet. 

 

Zapsal Mgr. Kotáb dne 6. 9. 2022 

Zkontroloval: Doc. Novotný 


