
Zápis z valné hromady ČASEM z.s., konané dne 18. 1. 2023 od 16:00h online. 

 

Přítomní členové: Hobza, Kotáb, Novotný, Šíma, Strachová, Racek, Červinka, Kyselica,  

Omluveni: Čáslavová, Voráček, Pavlík, 

 

1. Na začátku setkání Kotáb a Novotný přivítali všechny účastníky a následně Kotáb prezentoval 

transformaci webových stránek spolku casem.cz (kterou společně s Červinkou provedli): Web 

nově nabízí ke sdílení: zajímavé závěrečné práce z akademického prostředí, nové publikace 

členů ČASEM a přehledně zpracované aktuální konference týkající se ekonomiky, 

managementu a marketingu sportu. 

 

2. Valná hromada byla shledána dle platných stanov usnášeníschopná. 

 

3. Došlo ke schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále došlo ke schválení 

programu členské schůze. 

 

4. Proběhla volba nových statutárních orgánů spolku ČASEM z.s.: 

Na základě hlasování členů ČASEM z.s. byly zvoleny statutární orgány pro další pětileté 

období: 

Volby členů výkonného výboru: 8 hlasujících, každý 5 hlasů 

1) Jiří Kotáb (8 hlasů) 

2) - 5) Adam Kyselica, Jiří Šíma, Jan Červinka, Vladimír Honza (shodně 6 hlasů 

každý) 

_______________________________ 

6) Daniel Opelík (4 hlasy) 

7) Oldřich Racek (3 hlasy) 

8) Marek Pavlík (1 hlas) 

Výkonný výbor si následně zvolil předsedu a místopředsedu. 

Složení výkonného výboru na následující období:  

• Kotáb – předseda,  

• Šíma – místopředseda,  

• Červinka – člen 

• Hobza – člen  

• Kyselica – člen 

 

 

 



Volby členů do kontrolní komise: 8 hlasujících, každý 3 hlasy 

1) Josef Voráček (7 hlasů) 

2) Jiří Novotný (6 hlasů) 

3) Eva Čáslavová (4 hlasy) 

____________________________ 

4) Daniel Opelík (3 hlasy) 

5) Marek Pavlík (2 hlasy) 

6) - 7) Adam Kyselica, Vladimír Honza (1 hlas) 

 

Složení kontrolní komise na následující období:  

• Voráček - člen 

• Čáslavová - člen  

• Novotný - člen 

 

Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na prvním zasedání Kontrolní 

komise. 

 

5. Po hlasování bylo nové vedení (Kotáb, Červinka) pověřeno následujícími administrativními 

úkony: 

- Převedení datové schránky pro spolku ČASEM z.s. na nově zvolené statutáry. 

- Zanesením změny statutárních orgánů do rejstříku spolků. 

 

6. Kyselica má za úkol: 

- Vytvořit e-mailovou adresu pro předsedu spolku. 

 

7. Následně proběhla diskuse nad dalším směřování spolku 

- Kotáb nastínil spolek ČASEM jako platformu pro sdílení aktuálních publikací a konferencí 

pro svoje členy i potenciální nové členy, které může v současné době oslovit. 

- Novotný sdělil, že řešit výzkumný projekt spolek nemůže, jelikož na to nejsou kapacity. 

Spolek by měl být platformou pro sdílení informací z oboru a jednou za rok zorganizovat 

workshop na aktuální téma. 

- Kyselica doplnil, že aktuálně se nejvíce řeší financování provozu sportovních zařízení 

v souvislosti s navýšením cen za energie. 

- Novotný uvedl, že by opět byly cílovou skupinou obce – referenti sportu, popřípadě 

servisní organizace, které mají zařízení v provozu s cílem oslovit někoho z NSA. Cílení na 

jiné organizace typu sportovní svazy se moc nedaří. Dále uvedl, že finančně náročná 

sportovní zařízení jsou v současnosti většinou v majetku obcí, Kyselica doplnil cílení na 

kraje, jako další možnou skupinu. 



- Šíma a Hobza vyjádřili obavy nad tím, že obce jsme již oslovily v minulosti s podobným 

tématem a zda již téma i cílová skupina nebyly „vyčerpány“, na druhou stranu se shodli, 

že workshop, který by proběhl standardní prezenční formou přináší extra službu 

v podobě networkingu zúčastněných osob. 

- Šíma dále uvedl, že by mohl workshop posloužit jako platforma pro výměnu zkušeností – 

dobrých praxí – jak se různé sportovní organizace či zařízení vyrovnaly s růstem nákladů. 

- Novotný uvedl, že by se to mohlo týkat především energeticky náročných sportovních 

zařízení jako aquaparky a bazény a zimní stadiony, jejichž sdružení provozovatelů v tomto 

momentálně selhávají. Neplní funkce výměny informací o ekonomice jednotlivých 

zařízení. Je to spíše platforma burzy technologických zařízení a secondhandu. Informace 

o provozní ekonomice těchto vlastně veřejných statků prý odmítli podávat zřizovatelé čili 

obce. Stačí se podívat na jejich webové stránky. Není mi známo proč? Jedná se o veřejné 

služby a placeno je to většinou z veřejných peněz.  

- Kotáb navrhl, že termín konání workshopu by mělo být ve druhé polovině roku, Kyselica a 

Hobza doplnili, že by byla ideální půlka září, před začátkem semestru i kvůli kapacitám 

místností na Univerzitách. Na toto se většina členů VV shodla. 

  

8. Různé: 

- Novotný uvedl, že nový předseda Kotáb by měl navázat spolupráci s NSA. 

- Kotáb zpracuje zprávu o hospodaření spolku ČASEM z.s. za rok 2022 do dalšího setkání 

VV ČASEM z.s. 

- Červinka uvedl, že předseda by měl obeslat členskou základnu z řad minulých členů, aby 

zaplatili členský příspěvek za aktuální období a dali najevo, že nadále chtějí být členy 

spolku. 

- Červinka vyzval členy, aby proaktivně poslali aktuální konference z oboru, zajímavé 

závěrečné práci či zajímavé publikace členů ke sdílení na web spolku. 

- Kdo nemá zaplacené členské příspěvky pro rok 2023, tak prosím o uhrazení ročního 

členského příspěvku na bankovní účet č. 268827877/0300. Členský příspěvek je ve výši 

500 Kč za rok. Doktorandi mají roční členský příspěvek 100 Kč. 

- Pokud máte nějaké potenciální členy z řad kolegů, doktorandů či přátel, neváhejte jim 

přeposlat odkaz na přihlášku zde: https://www.casem.cz/clenstvi/prihlaska 

- Členové VV a KK, zašlete mi prosím obratem datum narození a místo trvalého bydliště, 

uvádí se do rejstříku. 

 

 

9. Další setkání VV ČASEM by mělo proběhnout ve druhé polovině února, dle výsledku hlasování 

na Doodle – odkaz je zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/eEqZG3Ke 

 

 

Zapsal Mgr. Kotáb dne 19. 1. 2023 

 

Zkontroloval: Doc. Novotný  

https://www.casem.cz/clenstvi/prihlaska
https://doodle.com/meeting/participate/id/eEqZG3Ke

