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1. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Věková hranice sportovců pro soutěžní ročník 2011/2012
kateg. dospělých
- do 31. 8. 1993 včetně
kateg. dorostu
- od 1. 9. 1993 - do 31. 8. 1996 včetně
kateg. staršího žactva - od 1. 9. 1996 - do 31. 8. 1999 včetně
kateg. mladšího žactva - od 1. 9. 1999
ODDÍLŮM NH – prosím o zařazení do oblastních zpravodajů – děkuji SE SNH

ÚŘEDNÍ DNY SEKRETARIÁTU SNH
úterý, čtvrtek, pátek 9:30 – 14:30

Předseda komise:

Jiří BLÁHA

tel.: 723250606

e-mail: bmr19@seznam.cz

2. Významné životní výročí.
Šestý životní křížek zapsal v nedávných dnech koncem září do svého
životopisu doslova národně-házenkářský nezmar, člen oddílu národní házené
TJ Přeštice Karel Tušek. Vždy se věnoval národní házené jako svému
hlavnímu a základnímu sportu. Patří ke zlaté generaci přeštické národní
házené a podílel se na zisku několika ligových medailí.
Brzy se začal věnovat trénování a funkcionaření v oddíle. Řadu let strávil u
ligového družstva žen, které převzal po Ivanovi Moravcovi, byl u postupu do
první ligy a jeho trenérský rukopis nese několik stříbrných a bronzových
prvoligových medailí, pozice na stupních nejlepších v Českém poháru. Více jak
deset let úspěšně trénoval a vedl družstvo žen Čech do bojů v mezizemských
utkáním proti celku Moravy.
Následně se začal věnovat trénování mládeže, snažil se vychovávat
nástupce pro ligové celky. S žákovskými a dorosteneckými celky nejen že
vyhrával oblastní přebor, ale pod jeho trenérskou taktovkou tato družstva
vybojovala mnohdy ocenění nejvyšší, zlaté medaile a tituly Mistrů republiky.
Karlovi nestačila práce trenérská, ale také hodně se věnoval práci funkcionáře.
Dvacet sedm let vedl oddíl národní házené jako jeho předseda, nyní pracuje ve
výkonném výboru v přeštické tělovýchovné jednotě jako tajemník. Ve Svazu
národní házené je několik desítek let členem trenérské rady, kdy se podílí na
rozvoji celé národní házené.
V přeštickém oddíle má v posledních letech hlavní podíl na vybudování
nového umělého povrchu a nové budovy kabin a kompletního zázemí
přeštického oddílu národní házené.
Do dalších let přejí Karlovi Tuškovi jen to nej…, hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, životního elánu a rodinné pohody národní házenkáři TJ Přeštice.

3. Zprávy z STK
Rozhodnutí STK č. 3 - 2011/2012 ze dne 22.9. 2011
Přítomni: Holý P.; Bláha J.

č.u. 30 TJ Sokol Tymákov – TJ Sokol Opatovice nad Labem

rozhodčí: Václavík A.

STK SNH trestá vedoucí družstva oddílu TJ Sokol Tymákov – Majer Václav
č. reg.9230 – dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce
vedoucího družstva (v zápise o utkání uvedeno chybné číslo / 12559 / registračního
průkazu hráče Zimmermann Lukáš) 1.případ - důtka.
č.u. 426 TJ Sokol Osek u Rok. - TJ Vřeskovice

rozhodčí: m.n.h Zadražil St.

STK SNH trestá hráče Neuman Tomáš - č.reg.12841, oddílu TJ Vřeskovice
dle DŘ – ST oddíl A – jednotlivci čl. 4 b) – udělení osobního trestu za nesportovní
chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu. První případ: a) dlouhodobá
mistrovská soutěž - TREST – zákaz startu na 10 nejbližších mistrovských utkání
(podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné soutěže.
Jedná se o tato č.utkání: 432, 438, 443, 450, 456, 462, 468, 473, 480 a 486.
zapsal: Jiří Bláha
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Rozhodnutí STK č. 4 - 2011/2012 ze dne 29.9. 2011
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( na e-mailu – Z.Kugler a S.Vošický)

STK SNH na svém řádném jednání projednalo mimořádnou událost – předčasné
ukončení utkání za vstup diváků na hrací plochu při utkání 1.ligy mužů č.34 a rozhodla:
č.u. 34 TJ Sokol Opatovice nad Labem – TJ DIOSS Nýřany

rozhodčí: Toman Ivo

STK SNH vyhlašuje dle čl.60 odst. 2 a) za prokázané hrubé porušení povinností pořadatele
a čl.61 odst.a) SŘ, v utkání č.34 kontumační výsledek 0:10 v neprospěch družstva
TJ Sokol Opatovice nad Labem
Dle propozic pro ligový ročník 2011 – 2012, s ohledem na znění části „C“. Různé“
odr.1 postihy - odst. b 1) uděluje STK SNH oddílu TJ Sokol Opatovice n. Labem
za vyhlášení kontumačního výsledku v základní části, pořádkovou pokutu ve výši
500,- Kč.
STK SNH trestá oddíl TJ Sokol Opatovice nad Labem dle SŘ–ST oddíl B kolektivy čl.2
za neukázněné chování diváků – 1. případ –Důtka
STK SNH trestá oddíl TJ Sokol Opatovice nad Labem dle SŘ–ST oddíl B kolektivy čl.7
za nesplnění povinností pořadatele utkání (porušení čl.36 SŘ) trest – Pokuta 500,- Kč
STK SNH trestá hráče Gabriel Marek - č.reg.11687, oddílu TJ DIOSS Nýřany
dle DŘ – ST oddíl A – jednotlivci čl. 3 c) – udělení osobního trestu za fyzické napadení
hráče na hřišti. První případ: a) dlouhodobá mistrovská soutěž - TREST – zákaz startu
na 10 nejbližších mistrovských utkání (podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné
soutěže.
Jedná se o tato č.utkání:37, 48, 52, 57, 63, 94, 70, 76, 79 a 86
Vzhledem k závažnosti této události předává celou záležitost (stanoviska obou
oddílů včetně zvláštní zprávy rozhodčího utkání) k dořešení VV SNH.
STK SNH rozhodlo prozatím ( do dodání průkazného videozáznamu z utkání )
podané námitce oddílu TJ Sokol Opatovice nad Labem nevyhovět a ponechává si
lhůtu k projednání do dalšího jednání, případně do rozhodnutí VV SNH.
zapsal: Jiří Bláha

4.Schválené ligové výsledky
1.liga - muži
5. kolo - neděle, 18.9.2011
č.u
.

čas

25 15:00
26 11:00
27 10:30
28 16:00
29 11:00
30 16:00

domácí - hosté

skóre

Sokol Svinov - TJ Stará Ves n/Ondř. 18:15 (10:6)
Sokol Krčín - 1. NH BRNO
SK Studénka - Sokol Dobruška
TJ DIOSS Nýřany - TJ Plzeň Újezd
TJ Přeštice - TJ S. Nezvěstice

13:9

(5:4)

12:15 (8:8)
22:26 (14:15)
17:21 (7:10)

Sokol Tymákov - TJ S. Opatovice n/L. 21:14 (13:5)
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6. kolo - neděle, 25.9.2011
č.u
.

čas

domácí - hosté

skóre

31 10:30 TJ Stará Ves n/Ondř. - SK Studénka

23:28 (13:12)

32 14:00

15:17 (8:8)

1. NH BRNO - Sokol Svinov

33 11:00

Sokol Dobruška - Sokol Krčín

34 10:30 TJ S. Opatovice n/L. - TJ DIOSS Nýřany
35 11:00

TJ Přeštice - TJ Plzeň Újezd

36 12:45

TJ S. Nezvěstice - Sokol Tymákov

13:13 (7:7)
0:10 (0:5)
13:18 (5:11)
23:21 (12:8)

7. kolo - sobota, 1.10.2011
č.u
.

čas

domácí - hosté

37 12:45

skóre

TJ S. Nezvěstice - TJ Stará Ves n/Ondř. 18:19 (8:11)

38 16:00

Sokol Tymákov - 1. NH BRNO

19:12 (8:7)

39 16:00 TJ S. Opatovice n/L. - Sokol Krčín

17:17 (8:8)

40 16:00

25:15 (16:7)

TJ Plzeň Újezd - Sokol Dobruška

41 16:00

SK Studénka - TJ DIOSS Nýřany

21:21 (10:9)

42 16:00

Sokol Svinov - TJ Přeštice

19:19 (11:10)

8. kolo - neděle, 2.10.2011
č.u
.

čas

domácí - hosté

43 11:00

TJ S. Nezvěstice - 1. NH BRNO

44 11:30

skóre
12:12 (8:4)

Sokol Tymákov - TJ Stará Ves n/Ondř. 23:16 (12:6)

45 10:30 TJ S. Opatovice n/L. - Sokol Dobruška

15:14 (4:8)

46 11:00

TJ Plzeň Újezd - Sokol Krčín

15:13 (8:9)

47 10:30

SK Studénka - TJ Přeštice

23:23 (10:11)

48 10:30

Sokol Svinov - TJ DIOSS Nýřany

21:15 (10:7)

Tabulka:
1.TJ Plzeň Újezd

8 7 0 1 163:120 14

2.Sokol Krčín

8 5 2 1 121:102 12

3.Sokol Tymákov

8 5 0 3 142:122 10

4.Sokol Svinov

8 4 2 2 139:136 10

5.TJ S. Opatovice n/L. 8 4 2 2 130:132 10
6.TJ Stará Ves n/Ondř. 8 4 1 3 142:149

9

7.Sokol Dobruška

8 3 2 3 110:118

8

8.1. NH BRNO

8 3 1 4 117:115

7

9.TJ DIOSS Nýřany

8 2 1 5 131:140

5

10.TJ Sokol Nezvěstice 8 2 1 5 130:144

5

11.SK Studénka

8 1 2 5 132:152

4

12.TJ Přeštice

8 0 2 6 138:165

2

1.liga – ženy
5. kolo - neděle, 18.9.2011
č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

225 9:00

TJ S. Rokytnice - TJ Sp. Modřany

15:13 (8:7)

226 9:30

Sokol Krčín - HK Hlinsko

25:24 (11:7)

227 9:00

SK Studénka - Sokol Dobruška
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20:28 (9:16)

228 14:30

Sokol Blovice - TJ Šr. Žatec

229 9:30

TJ Přeštice - TJ Božkov

230 14:30

8:9

(5:4)

16:10 (9:6)

Sokol Tymákov - SK Chomutov NH 13:10 (5:7)
6. kolo - neděle, 25.9.2011

č.u.

čas

231 9:00
232 13:00
233 9:30

domácí - hosté

skóre

TJ Sp. Modřany - SK Studénka

15:10 (8:5)

HK Hlinsko - TJ S. Rokytnice
Sokol Dobruška - Sokol Krčín

21:19 (13:11)
20:13 (8:4)

234 10:30 SK Chomutov NH - Sokol Blovice

20:12 (12:6)

235 9:30

14:12 (7:4)

236 14:00

TJ Přeštice - TJ Šr. Žatec
TJ Božkov - Sokol Tymákov

13:24 (8:12)

7. kolo - sobota, 1.10.2011
č.u.

čas

237 14:00
238 14:30

domácí - hosté
TJ Božkov - TJ Sp. Modřany

skóre
12:9

(7:2)

Sokol Tymákov - HK Hlinsko

29:19 (12:13)

239 15:30 SK Chomutov NH - Sokol Krčín

15:16 (10:11)

240 15:00

13:22 (8:11)

241 14:30
242 14:30

TJ Šr. Žatec - Sokol Dobruška
SK Studénka - Sokol Blovice
TJ S. Rokytnice - TJ Přeštice

17:17 (10:8)
17:16 (7:10)

8. kolo - neděle, 2.10.2011
č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

243 11:45

TJ Božkov - HK Hlinsko

16:18 (8:8)

244 10:00

Sokol Tymákov - TJ Sp. Modřany

19:12 (11:6)

245 10:30 SK Chomutov NH - Sokol Dobruška

21:16 (12:7)

246 10:00

TJ Šr. Žatec - Sokol Krčín

17:21 (8:9)

247 9:00

SK Studénka - TJ Přeštice

16:12 (7:7)

248 9:00

TJ S. Rokytnice - Sokol Blovice

23:20 (13:9)

Tabulka:
1.Sokol Tymákov

8 7 0 1 166:128 14

2.Sokol Dobruška 8 6 0 2 172:134 12
3.TJ Přeštice

8 6 0 2 113:88 12

4.Sokol Krčín

8 6 0 2 157:152 12

5.SK Chomutov NH 8 5 0 3 130:113 10
6.HK Hlinsko

8 4 1 3 131:141

9

7.TJ S. Rokytnice

8 4 0 4 151:161

8

8.TJ Šr. Žatec

8 3 0 5 116:130

6

9.TJ Sp. Modřany

8 2 0 6 93:106

4

10.SK Studénka

8 1 2 5 115:139

4

11.Sokol Blovice

8 1 1 6 99:116

3

12.TJ Božkov

8 1 0 7 94:129

2

2.liga – muži – A
5. kolo - neděle, 18.9.2011
č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

425 15:00

TJ Sokol Ejpovice - TJ Příchovice

14:13 (6:4)

426 15:00

Sokol Osek u Rok. - TJ Vřeskovice

16:10 (6:4)

427 14:30

TJ Všenice - TJ Litohlavy
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16:8

(8:4)

428 15:00

NH Řevnice - TJ Šr. Žatec

14:14 (7:7)

429 11:00

TJ Avia Čakovice - TJ Sokol Podlázky

19:18 (10:7)

430 10:30

TJ J. Raspenava - SKNH Klášterec n/O 18:10 (8:9)
6. kolo - neděle, 25.9.2011

č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

431 10:45

TJ Příchovice - TJ Všenice

18:16 (10:5)

432 14:00

TJ Sokol Ejpovice - TJ Vřeskovice

21:18 (11:7)

433 10:30

TJ Litohlavy - Sokol Osek u Rok.

22:20 (11:10)

434 11:00 SKNH Klášterec n/O - NH Řevnice

17:19 (7:10)

435 16:00

22:15 (11:7)

436 10:30

TJ Avia Čakovice - TJ Šr. Žatec
TJ Sokol Podlázky - TJ J. Raspenava

22:14 (12:9)

7. kolo - sobota, 1.10.2011
č.u.

čas

437 15:30
438 15:00

domácí - hosté
TJ Sokol Podlázky - TJ Příchovice
TJ J. Raspenava - TJ Vřeskovice

skóre
24:11 (11:4)
26:18 (15:13)

439 15:00 SKNH Klášterec n/O - Sokol Osek u Rok.

12:21 (6:21)

440 13:30

TJ Šr. Žatec - TJ Litohlavy

23:13 (12:7)

441 16:00

TJ Všenice - NH Řevnice

442 15:00

TJ Sokol Ejpovice - TJ Avia Čakovice

18:16 (10:10)
17:18 (11:11)

8. kolo - neděle, 2.10.2011
č.u.

čas

443 10:30
444 10:30

domácí - hosté
TJ Sokol Podlázky - TJ Vřeskovice
TJ J. Raspenava - TJ Příchovice

skóre
28:16 (15:4)
16:15 (9:9)

445 11:00 SKNH Klášterec n/O - TJ Litohlavy

18:12 (9:4)

446 11:30

18:16 (8:11)

447 10:30
448 10:30

TJ Šr. Žatec - Sokol Osek u Rok.
TJ Všenice - TJ Avia Čakovice
TJ Sokol Ejpovice – NH Řevnice

23:17 (7:7)
17:14 (10:7)

Tabulka:
1.TJ Avia Čakovice

8 7 0 1 161:137 14

2.Sokol Osek u Rok.

8 6 0 2 150:118 12

3.TJ Všenice

8 6 0 2 149:132 12

4.TJ Sokol Podlázky

8 5 0 3 170:135 10

5.TJ Jiskra Raspenava

8 4 1 3 163:153

9

6.TJ Litohlavy

8 4 1 3 149:156

9

7.TJ Šr. Žatec

8 3 2 3 146:146

8

8.TJ Sokol Ejpovice

8 3 2 3 135:143

8

9.NH Řevnice

8 2 1 5 139:151

5

10.TJ Vřeskovice

8 2 0 6 133:166

4

11.SKNH Klášterec nad Ohří 8 1 1 6 133:158

3

12.TJ Příchovice

2

8 1 0 7 113:146

2.liga – muži – B
5. kolo - neděle, 18.9.2011
č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

625 10:30

TJ S. Rokytnice - SSK Vítkovice

19:24 (7:16)

626 14:15

TJ S. Osek n/B. - TJ Pustějov

15:18 (6:10)

627 16:00

Draken Brno - Sokol Albrechtičky 17:18 (11:12)
6

628 10:15
630 10:30

SK NH Veselí n/M. - KNH MS Brno

22:15 (11:8)

Jiskra Humpolec - SK Autonot Jihlava 11:14 (6:5)
6. kolo - neděle, 25.9.2011

č.u.

čas

631 11:00
632 10:15

domácí - hosté

skóre

SSK Vítkovice - Draken Brno

19:19 (9:9)

TJ Pustějov - TJ S. Rokytnice

17:17 (7:11)

633 10:00

Sokol Albrechtičky - TJ S. Osek n/B.

19:23 (10:11)

634 10:30

SK Autonot Jihlava - SK NH Veselí n/M. 19:25 (9:15)

635 10:30

TJ Sokol Vracov - KNH MS Brno

636 10:30 TJ S. Podhorní Újezd - Jiskra Humpolec

21:25 (10:11)
20:20 (9:11)

7. kolo - sobota, 1.10.2011
č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

637 16:00 TJ S. Podhorní Újezd - SSK Vítkovice

16:20 (7:10)

638 16:00

13:15 (5:8)

Jiskra Humpolec - TJ Pustějov

639 16:00

SK Autonot Jihlava - TJ S. Osek n/B.

22:18 (13:11)

640 16:00

Sokol Albrechtičky - KNH MS Brno

13:17 (7:8)

641 16:30
642 16:00

Draken Brno - SK NH Veselí n/M. 18:15 (9:8)
TJ S. Rokytnice - TJ Sokol Vracov

27:25 (13:8)

8. kolo - neděle, 2.10.2011
č.u.

čas

domácí - hosté

skóre

643 10:30 TJ S. Podhorní Újezd - TJ Pustějov

18:15 (10:7)

644 10:30

11:12 (6:6)

645 10:30
646 10:30
647 10:30
648 10:30

Jiskra Humpolec - SSK Vítkovice

SK Autonot Jihlava - Sokol Albrechtičky 10:16 (4:6)
TJ S. Osek n/B. - KNH MS Brno
Draken Brno - TJ Sokol Vracov

23:21 (11:12)
29:11 (14:4)

TJ S. Rokytnice - SK NH Veselí n/M. 21:17 (12:10)

Tabulka:
1.SSK Vítkovice

8 7 1 0 150:126 15

2.Draken Brno

8 6 1 1 164:115 13

3.TJ S. Rokytnice

8 5 2 1 161:147 12

4.TJ S. Podhorní Újezd 7 5 1 1 130:113 11
5.SK NH Veselí n/M.

8 5 0 3 170:136 10

6.TJ Pustějov

8 3 1 4 125:124

7

7.Sokol Albrechtičky

9 3 1 5 149:156

7

8.SK Autonot Jihlava

8 3 1 4 120:128

7

9.TJ Sokol Osek n/B.

9 3 0 6 165:187

6

10.KNH MS Brno

8 2 1 5 141:158

5

11.TJ Sokol Vracov

9 1 1 7 153:211

3

12.Jiskra Humpolec

8 0 2 6 108:135

2
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5. Různé
Návrh stanov ČSTV, tak jak byl sestaven komisí 9 + 9. V této podobě bude předložen na
listopadové valné hromadě ČSTV.

STANOVY „Asociace sportu České republiky“
část prvá
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
čl. I.
1. Právní postavení
1. „Asociace sportu České republiky“ (dále jen ASČR) je dobrovolným občanským sdružením s celostátní
působností, ustaveným dle zák. č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Sdružuje občany
prostřednictvím právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých základních organizačních článků,
které provozují sport, a sportovní aktivity jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost.
2. ASČR je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě
registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.
3. Jednat jménem ASČR a zastupovat ji navenek jsou samostatně oprávněni předseda, případně též
místopředsedové a členové výkonného výboru na základě pověření výkonného výboru. Podepisování za ASČR
se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí svůj podpis dvě osoby. Jednou z nich musí být předseda nebo
místopředseda a druhou místopředseda nebo generální sekretář nebo výkonným výborem pověřený člen
výkonného výboru.

2. Poslání
Posláním ASČR je vytváření podmínek pro provozování sportovní činnosti a jejího financování na všech
výkonnostních, rekreačních, volnočasových, věkových či územních úrovních. Zejména se jedná o vytváření podmínek
směřujících k zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost a pro jejich efektivní využití a to především ve
vztahu k veřejným finančním zdrojům na všech úrovních. ASČR zároveň může plnit servisní funkce a poskytovat
služby svým členům. ASČR hájí společné zájmy základních organizačních článků a to zejména ve vztahu k institucím
veřejné a státní správy. ASČR prostřednictvím svých základních organizačních článků organizuje, podporuje a
provozuje veškeré formy sportovních aktivit. K tomuto účelu se může za vzájemně výhodných podmínek sdružovat s
jinými právnickými osobami.
3. Sídlo
Sídlem ASČR je obec Praha na adrese Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17.
4. Hlavní úkoly ASČR
1.

Provozuje sportovní činnost členů, jejich výchovu a vzdělávání ve svých základních organizačních článcích.

2.

Usiluje o vytváření vhodných a žádoucích ekonomických, finančních, daňových, materiálních a legislativních
podmínek, které směřují k podpoře a rozvoji sportovního prostředí a sdružených subjektů.

3.

Spolupracuje s orgány státu a dále s územními a samosprávnými orgány České republiky.

4.

Prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků tak, aby nebyly omezovány nebo porušovány.

5.

Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí.
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6.

Spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva.

7.

Vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i svou vlastní činností. K podpoře plnění svých úkolů
může provozovat svým jménem obchodní činnost a pro tyto účely může i zakládat obchodní společnosti. Kromě
těchto obchodních subjektů může zřizovat a provozovat, v souladu s právními předpisy, výchovné, vzdělávací,
školské a další zařízení, včetně obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů apod., to vše za
účelem zkvalitnění a podpory činnosti ASČR.

8.

Pořádá nebo se podílí na pořádání organizovaných sportovních akcích.

9.

Poskytuje podle svých možností sdruženým subjektům další služby.

část druhá
ČLENSTVÍ
čl. II.
Základní organizační články
1.

Fyzické osoby se stávají členy ASČR prostřednictvím základních organizačních článků s vlastní právní
subjektivitou1, kterými jsou :
a) sportovní kluby (SK), jako spolky provozující sportovní činnost především v místech svého sídla
b) národní sportovní svazy jako spolky s celostátní působností, které řídí a organizují, činnost konkrétního
sportovního odvětví, které reprezentují ČR pro dané sportovní odvětví v mezinárodních organizacích, a
kterým také výhradně náleží samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení celostátní
sportovní reprezentace na mezinárodních sportovních soutěžích v příslušném sportovním odvětví.

2.

Základní organizační články mohou volbou zdola za účelem společného postupu ustavovat svá samostatná
sdružení (okresní, krajská, zájmová apod.), která na základě udělení licence ASČR, plní roli ASČR podle těchto
stanov. Licenci ASČR může pro konkrétní účel (okres, kraj, zájem apod.) získat pouze jedno „sdružení“.

3.

Základní organizační články a jejich sdružení s licencí ASČR dle čl.II odst. 2 mají zcela samostatné právní
postavení s vlastní právní subjektivitou, podle znění svých vlastních stanov registrovaných Ministerstvem vnitra
ČR, a zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony, a za
správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

4.

Členem ASČR se může stát každý sportovní subjekt uvedený v čl. II. odst. 1 Stanov ASČR, a to na základě
písemné přihlášky a se současným předložením písemného platného znění vlastních stanov s registrační
autorizací Ministerstva vnitra ČR.

5.

Členství SK v ASČR vzniká na základě písemné přihlášky SK o přijetí za člena ASČR, a to v souladu se
stanovami příslušného okresního sdružení základních organizačních článků s licencí ASČR dle článku II. odst.
2.

6.

Členství v ASČR u SK se sídlem v okrese, kde není licencované okresní sdružení vzniká na základě písemné
přihlášky SK o přijetí za člena ASČR dnem schválení VH ASČR.

7.

Členství národních sportovních svazů v ASČR vzniká na základě písemné přihlášky o přijetí za člena ASČR, a
to dnem schválení valnou hromadou ASČR.

8.

Základní organizační články sdružené v ASČR, jejich členové a pověření zástupci mají právo :
a) podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných ASČR, a
za stanovených provozních podmínek využívat jeho zařízení a služby,
b) předkládat návrhy a podněty k činnosti ASČR a jejich orgánů,
c) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání valné hromady ASČR podle těchto stanov.

9.
1

Základní organizační články sdružené v ASČR, jejich členové a pověření zástupci mají zejména tyto povinnosti :

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění
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a)

dodržovat Stanovy ASČR, usnesení valné hromady a směrnice ASČR,

b)

sportovat vždy v duchu zásad fair play,

c)

vést věrohodnou a prokazatelnou matriku svých členů - fyzických osob a poskytovat o tom ASČR na
vyzvání příslušná statistická šetření (výkazy),

d) poskytovat orgánům ASČR pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a
majetkových poměrech, pokud tyto údaje jsou vzaty za základ určení společných kritérií pro rozdělování
společných zdrojů ASČR za účelem financování subjektů sdružených ve ASČR nebo je-li těchto
údajů třeba pro hájení zájmů sdružených subjektů a zabezpečování finančních prostředků pro tyto
subjekty.
10. Členství spolku ve ASČR zaniká :
a) písemným oznámením o vystoupení z členství ve ASČR doručeným orgánu, který rozhodl o jeho přijetí,
které bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu spolku, který je k takovému rozhodnutí
oprávněn podle stanov vystupujícího spolku. Vystupující spolek je povinen uzavřít, tj. vypořádat
(likvidovat) všechny svoje závazky vůči ASČR, a to nejpozději ke konci běžného roku, kdy jeho členství
bude ukončeno a naopak,
b) právním zánikem původně sdruženého spolku ve ASČR - i zde platí povinnost zanikajícího spolku
vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ASČR,
c)

vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady na návrh VV ASČR pro závažné porušení stanov a
usnesení orgánů ASČR.

část třetí
ORGÁNY ASČR
čl. III.
Valná hromada ASČR
1.

Nejvyšším orgánem ASČR je valná hromada, kterou tvoří delegáti členských sportovních svazů (za každý členský
svaz jeden delegát) a delegáti SK (za každý okres2 jeden delegát a za každý kraj3 kromě Prahy jeden další
delegát, za hlavní město Prahu 5 delegátů). Každý delegát má jeden hlas upravený koeficientem dle odst. 3. čl.
III.

2. Jednání valné hromady se řídí jednacím a volebním řádem, který schvaluje valná hromada ASČR.
3.

Celkový počet hlasů delegátů sportovních svazů a delegátů SK musí být vždy shodný. Proto je hlas každého
delegáta sportovního svazu upraven koeficientem 100/celkový počet delegátů za svazy a hlas každého delegáta
SK upraven koeficientem 100/celkový počet delegátů za SK.

4.

Valnou hromadu svolává výkonný výbor ASČR nejméně jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat valnou
hromadu písemnou pozvánkou doručenou sdruženým subjektům, nejpozději 30 dní před jejím konáním.
Pozvánka musí vždy obsahovat údaje o termínu, čase, místu a navrženém programu valné hromady. Výkonný
výbor ASČR je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu také v případě, požádá-li o její svolání alespoň 1/3
členských svazů nebo 1/3 členských SK a to v termínu do 60 dnů od prokazatelného doručení řádné žádosti
o svolání mimořádné valné hromady. Žádost
o svolání mimořádné valné hromady musí být písemná a
musí vždy obsahovat konkrétní návrh programu jednání. Pravidla pro svolání řádné valné hromady platí obdobně i
pro svolávání mimořádné valné hromady.

5.

Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech delegátů.

6. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí zejména v následujících záležitostech :

a)

volby a odvolání předsedy,

2

vyhláška MV ČR č. 564/2002 Sb.,o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů
3
zákon č. 349/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně správních celků, v platném znění
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b)

volby a odvolání členů VV,

c)

volby a odvolání členů revizní komise,

d)

rozpočtu ASČR,

e) převodů a zatěžování nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve
vlastnictví nebo spoluvlastnictví organizace,
f)

stanov organizace, jejich úprav, změn a doplňků,

g)

zániku organizace, rozdělení nebo sloučení, včetně majetkoprávního vypořádání,

h) výsledků hospodaření,
i)

zprávy o činnosti výkonného výboru organizace,

j)

zprávy o činnosti revizní komise organizace,

k)

jednacího a volebního řádu,

l)

v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí valné hromady.

7.

Valná hromada přijímá rozhodnutí vždy společným hlasováním všech přítomných delegátů VH. K přijetí
rozhodnutí je potřeba prostá většina hlasů (upravených koeficientem dle odst. 3. čl. III) všech přítomných delegátů
VH.. Pro rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. III. odst. 6. písm. d), f) až g) je nutná 3/5 většina hlasů
(upravených koeficientem dle odst. 3. čl. III) všech přítomných delegátů VH.

8.

VH volí předsedu ASČR společným hlasováním všech přítomných delegátů VH dle předchozího odstavce, ostatní
členové VV jsou voleni způsobem upraveným v následujícím odstavci.

9.

Členové VV jsou VH voleni tak, že 4 členové jsou voleni samostatně delegáty sportovních svazů a 4 členové jsou
voleni samostatně delegáty SK. Volba probíhá jednokolově a zvoleni jsou za každou skupinu delegátů 4 kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že kandidáti na 5. a případně dalších místech obdrží shodný počet hlasů
jako kandidát na 4. místě, proběhne dodatečné hlasování příslušné skupiny delegátů o kandidátech se stejným
počtem hlasů.
čl.IV.
Výkonný výbor a předseda ASČR

1. Statutárním orgánem ASČR je výkonný výbor, který je 9 členný.
2. Členem VV je i předseda ASČR volený VH samostatně, který je v čele výkonného výboru a je statutárním
zástupcem ASČR.
3.

Výkonný výbor ASČR má 2 místopředsedy z nichž jeden místopředseda odpovídá za oblast vytváření podmínek
pro rekreační a výkonnostní sport zejména na úrovni územních celků - okresů a krajů, a druhý místopředseda
odpovídá za oblast vytváření podmínek pro reprezentaci a vrcholový sport.

4. Místopředsedy volí ze svého středu na návrh předsedy ASČR členové VV do 5 dnů po volbě členů VV na VH.
5.

Místopředsedové jsou voleni všemi členy VV.

6.

Předseda ASČR nemůže být členem statutárních a dozorčích orgánů obchodních společností s majetkovou účastí
ASČR.

7.

Předseda navrhuje kandidáty na místopředsedy tak, aby místopředsedy byli vždy jeden člen VV zvolený do VV
delegáty SK a jeden člen VV zvolený do VV delegáty svazů.

8. Výkonný výbor ASČR zajišťuje plnění úkolů ASČR v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve všech
záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů ASČR.
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9. Činnost výkonného výboru řídí předseda ASČR .
10. Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Výkonný
výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Na zasedání výkonného výboru má právo účasti předseda
revizní komise nebo jím pověřený člen revizní komise.
11. Výkonný výbor je mimo jiné oprávněn :
a) přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem ASČR podle usnesení valné hromady,
b) vykonávat funkci valné hromady obchodních společností, kde je jediným společníkem nebo akcionářem
ASČR,
c)

vykonávat veškerá práva akcionáře nebo společníka v obchodních společnostech, kde má ASČR
dominantní nebo minoritní kapitálovou účast, a to v souladu se společenskou smlouvou nebo stanovami
těchto společností.

12. Výkonný výbor zřizuje rady, komise a poradní sbory, jmenuje předsedy a členy rad, komisí a poradních sborů
ASČR a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti.
13. Výkonný výbor třípětinovou většinou všech svých členů rozhoduje o udělování i odnímání licence ASČR
sdružením vytvořeným základními organizačními články. Proti rozhodnutí o udělení či odnětí licence se lze
odvolat k valné hromadě ASČR.
14. Funkční období orgánů ASČR a jejich členů zvolených valnou hromadou je čtyřleté, pokud valná hromada před
volbou nerozhodne jinak.
15. Odstoupí-li některý ze zvolených členů orgánu ASČR ze své funkce v průběhu volebního období, nebo je ze své
funkce valnou hromadou odvolán, pak valná hromada provede na uvolněné místo na nejbližším zasedání
dodatečnou (náhradní) volbu.
čl.V.
Revizní komise ASČR
1.

Revizní komisi volí valná hromada ASČR, která schvaluje její statut. Funkční období členů revizní komise je
čtyřleté.

2. Revizní komise má 5 členů. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
3. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření výkonného výboru a jeho sekretariátu. Dále je oprávněna provádět
revize hospodaření a způsob nakládání s finančními prostředky, které jsou organizaci poskytovány.
část čtvrtá
čl. VI.
Majetek a hospodaření
1. Majetek ASČR tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů a jiná
majetková práva.
2. Zdrojem majetku ASČR jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených členských příspěvků, z
vlastní obchodní činnosti, z podílu na zisku obchodních společností a dalších právnických osob zřízených ASČR
či těch, v nichž má ASČR účast. Dále jsou zdrojem majetku příjmy z účelových příspěvků ze státního rozpočtu, z
jiných veřejných rozpočtů nebo z darů.
3. Majetek ASČR slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ASČR a v zájmu sdružených spolků.

čl. VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
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1.

Regionální (okresní) a Krajská sdružení ČSTV, kterým byla udělena Licence ČSTV a Pražská tělovýchovná unie
(PTU) mají nadále zachováno právní a organizační postavení k ASČR (pokud základní články v nich sdružené
nerozhodnou jinak) a řídí se vlastními stanovami. Jejich hlavním posláním je vykonávat správu záležitostí svých
členů a organizací v daném místě působnosti poskytovat zejména servisní služby dle potřeb sdružených spolků a
hájit jejich oprávněné zájmy a potřeby.

2. Dosavadní sdružení s licencí ČSTV, která nemají vlastní stanovy s registrací u MV ČR jsou povinna přijmout
stanovy s registrací u MV ČR do 31. 12. 2012, jinak jejich licence pozbude platnosti.
3. Platnost Stanov ČSTV ze dne 2.5.2001 registrovaných u MV ČR pod č.j. VSP/1-1806/90-R končí dnem schválení
novely stanov, s výjimkou ustanovení čl. XII/1 - Krajská sdružení ČSTV, která zůstávají v platnosti do 31.12.2012,
resp. ke dni registrace stanov krajských sdružení u MV ČR.
4.

Změnou stanov a názvu nedochází k zániku organizace s právním nástupcem, ale jedná se o totožné, stále
existující občanské sdružení. Z toho vyplývá, že dosavadní členové ČSTV jsou bez dalšího členy ASČR, licence
vydané regionálním sdružením (okresním a krajským) zůstávají v platnosti, účast v obchodních a jiných
společnostech zůstává zachována, shodně veškerá majetková i věcná práva atd.

5.

Přijetím těchto stanov zaniká institut přidruženého členství k ASČR. Dosavadní přidružení členové mohou požádat
o přijetí za členy na valné hromadě ASČR.

6.

Valná hromada ASČR zmocňuje Výkonný výbor ASČR provést ve své kompetenci administrativně formální
úpravy stanov dle případného požadavku Ministerstva vnitra ČR, včetně úpravy stanov z důvodu změny sídla
organizace. Dále Valná hromada ASČR zmocňuje výkonný výbor provést potřebné úkony a opatření v souvislosti
se změnou názvu vůči třetím osobám, příslušným rejstříkům, katastru nemovitostí, bankám atd.

7.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou konanou dne 26.11.2011 a účinnosti
dnem ..................................

Výzva

českých

sportovců

poslancům

Parlamentu

České

republiky

Vážení poslanci,
český sport se nachází v krizi, ze které marně hledá východisko. V posledních letech přišel
postupně o dvě miliardy korun. Na tento stav doplácí především mládež. Jestliže v roce 1990
připadla jedna investovaná koruna na jedno dítě, nyní se o stejnou korunu dělí čtyři děti. Tím se
Česká republika propadla na 25. místo v Evropské unii!
Pokud se tento stav nezmění, řada oddílů zanikne, český sport přijde o stovky talentovaných žáků,
naše země o budoucí hvězdy, ale především o všestranně zdatné občany. Sami rodiče už
nezbytné finanční náklady na sportovní činnost svých dětí nezvládnou.
Vážení poslanci, v následujících dnech budete projednávat legislativní změny, které mohou mít
zásadní vliv na budoucnost českého mládežnického sportu. Proto Vás žádáme, abyste při
schvalování obsahu příslušných zákonů vzali v úvahu uvedené argumenty a svým rozhodnutím
tak pomohli zachránit sportující mládež.
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6.Finanční řád
Platby dle finančního řádu
Výše úhrady příspěvků jednotlivých
oddílů NH vyplývající z FŘ.
60% částky – úhrada do 31.10.2011
40% částky – úhrada do 30.11.2011
oddíl
oddíl
dostane
Středočeská oblast
Sokol Bakov n/Jizerou
TJ Sokol Březno
TJ Avia Čakovice
TJ Spartak Modřany
TJ Sokol Podlázky
TJ Republikán Praha 6
TJ Spoje Praha
NH Řevnice
TJ Stará Huť
DTJ Řevnice
Severočeská oblast
TJ Jiskra Hejnice
KNH Chomutov
SK NH Klášterec n/Ohří
SK NH Louka
KNH Litvínov
TJ Jiskra Raspenava
TJ Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
SK Chomutov NH
Východočeská oblast
TJ Lázně Bělohrad
TJ Červený Kostelec
Sokol Dobruška
HK Hlinsko
Sokol Krčín
SK Rubena Náchod
Sokol N.Město n/Metují
TJ Sokol Opatovice n/L.
TJ Sokol Podhorní Újezd
Západočeská oblast
Sokol Blovice
TJ Božkov
Sokol Dobřív
TJ Sokol Ejpovice
TJ Sokol Hromnice
TJ Sokol Chudenice
TJ Sokol Kyšice
TJ Plzeň-Litice
TJ Litohlavy
TJ Nezvěstice
TJ DIOSS Nýřany

oddíl zaplatí
37.813,934,11.853,8.495,5.093,3.272,12.840,4.045,7.648,-

4.189,9.070,5.065,5.587,3.363,3.578,3.561,5.391,2.193,3.947,5.877,2.498,45.670,71,45.054,6.499,6.910,4.022,2.109,32.978,12.048,21.537,10.480,5.858,8.199,8.828,9.568,9.173,14.194,6.025,14

Sokol Osek u Rokycan
TJ Přeštice
TJ Příchovice
TJ Spartak Rožmitál
Sokol Stupno
Sokol Tymákov
TJ Plzeň-Újezd
TJ Vřeskovice NH
TJ Všenice
TJ Sokol Záluží
TJ Úslavan Ždírec
TJ Sokol Žerovice
TJ Sokol Štěnovice
SKH Stupno
Jihomoravská oblast
SK Moravská Slavia Brno
TJ Draken Brno
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonom Jihlava
TJ Miroslav NH

20.963,8.202,6 648,5.521,12.982,37.127,6.062,7.425,9.969,6.803,6.086,5.925,5.035,6.027,8.698,37.779,6.502,5.182,1.929,2.643,

TJ Sokol Olbramovice

-

TJ Sokol Ostopovice
SK NH Veselí n/Moravou

-

104,
12.146,5.051,
TJ Sokol Vracov

-

1.NH Brno
Severomoravská oblast
Sokol Albrechtičky
TJ Sokol Dluhonice
TJ Technoplast Chropyně
Sokol Kokory
TJ Sokol Nelešovice
TJ Sokol Osek n/Bečvou
TJ Pustějov
TJ Sokol Rokytnice
TJ Stará Ves n/Ondř.
SK Studénka
Sokol Svinov
SSK Vítkovice

-

1.069,

14.023,3.595,5.155,9.387,3.618,5.830,8.824,53,2.068,8. 020,26.502,7.783,-

8. Zprávy Matričního úseku STK SNH
Vzhledem k trvající závadě na registračním programu ( porucha PC) jsou v současné době nové
registrační průkazy zhotovovány provizorním způsobem, čímž není možná zpětná vazba
( kontrola) a z tohoto důvodů nebude prozatím vydán paketní pohyb sportovců.
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