Zápis z jednání VV ČSAR
Přítomni:

Nepřítomni:

Praha, 19.6.2011

Předseda ČSAR
Místopředseda ČSAR
Finanční ředilel
Ředitel OMaO
Člen VV

Ing. Vasil Gjurov
Jiří Hais
Ing. Miroslava Kočová
Jan Haupt
Václav Batista

Revizní komise
Redakční rada

Ondřej Daneš, Tomáš Lembacher,
Ondřej Javornický
Lenka Hrabová

Boogie woogie

Jiří Dutka

1. Doplnění směrnice o pořádání soutěží ČSAR
VV doplnil směrnici pro pořádání soutěže 4.4.(kontrola prezence).
2. Směrnice o pořádání soutěží ČSAR
Výbor vydal novelu Směrnice pro pořádání soutěží. Došlo ke sloučení stávající
směrnice pro pořádání soutěží a směrnice organizačního zabezpečení soutěže ČSAR.
Po schválení kalendáře soutěží ČSAR bude jednotlivým pořadatelům zaslán seznam
požadavků vyplívajících ze směrnice pro pořádání soutěží a OMaO. Jedno vyhotovení
pořadatel po podpisu vrátí na ČSAR do 6 týdnů před konáním soutěže. V případě
nesplnění těchto požadavků nebude pořadateli vyplacen příspěvek za reklamu
a propagaci partnerů ČSAR.
3. Posuzování situací OD při soutěžích ČSAR
Revizní komise ČSAR doporučuje, aby OD při soutěžích postupoval striktně podle
soutěžního řádu.
4. Zdravotní prohlídky na soutěžích ČSAR
Byl prověřen požadovaný rozsah zdravotních prohlídek soutěžících ČSAR
na právním oddělení ČSTV a bylo nám sděleno: viz příloha č.1 tohoto zápisu
5. MČR 2012 kat. C a B
VV projednal žádost s výsledkem MČR kat. B aC – Náchod 2012: Pořadatel dodá
do 30.6.11 materiály v rozsahu fotogalerie z MČR 2011. Pakliže bude toto splněno,
VV zařadí žádost k řádnému projednání po uzávěrce žádostí.
6. Žádost TŠ Twist Říčany – nominace DFJ na MS
VV projednal žádost oddílu TŠ Twist Říčany ohledně startu dívčí formace Tequilas
na MS 2011 DFJ, kterého se má právo, podle pravidel WRRC zúčastnit jako obhájce
titulu posledního MS. Po konzultaci s WRRC je podmínkou startu stejný název
a složení formace. VV umožní návrat formace Tequilas do kat. DFJ s čímž je spojena
ztráta nominačních bodů získaných na soutěžích v kat. DFS.

7. Partner V-net
Pro rok 2011 byl Jaromírem Bartíkem zajištěn partner ČSAR (V-net), který bude
v roce 2011 prezentován na dvou soutěžích (MČR v Jihlavě, Letenský pohár). Odměna
bude vyřešena dle finančního řádu ČSAR.
8. Fotodokumentace MČR Jihlava
OMaO obdrželo fotodokumentaci z MČR v Jihlavě 2011. Na svazových www budou
uveřejněny pouze fotografie v adekvátní kvalitě.
9. Spolupráce s firmou Crocodile
OMaO obdrželo informaci o zájmu společnosti Crocodille spolupracovat s ČSAR.
Veškerá jednání budou v kompetenci OMaO.
10. Kalendář akcí a soutěží ČSAR – podzimní sezóna 2011
VV obdržel návrh soutěžního kalendáře pro podzimní část 2011. Schválil jej.
11. Podnět pro jednání DK ČSAR
Disciplinární komise obdržela podnět k případnému prošetření nesportovního
chování členů ČSAR.
12. Náležitosti ve startovních průkazech ČSAR
VV opětovně upozorňuje na kompletní a řádné vyplnění VŠECH náležitostí
uvedených v soutěžním průkazu. Od září 2011 budou důsledně veškeré startovní
průkazy kontrolovány. V případě, že nebude startovní průkaz řádně vyplněn
(vč. aktuální fotografie a lékařské prohlídky), nebude soutěžícímu povolen start
na soutěži. Současně s tím VV upozorňuje na povinnost odevzdávat při prezenci
formací se soutěžními průkazy i formulář „Jmenný seznam dívčí formace“s podpisem
vedoucího oddílu.
13. Lékařské prohlídky – pouze od sportovních lékařů
VV dává podnět RO k úpravě soutěžního řádu tak, aby od 1.1. 2012 byly na základě
právního doporučení ČSTV uznávány lékařské prohlídky pouze od sportovních lékařů.
14. Forodokumentace ze soutěží ČSAR
Z důvodu opakovaných nedostatků při dodávání fotodokumentace k jednotlivým
soutěžím rozhodl VV ČSAR, že fotodokumentaci zajistí jím pověřená osoba tak, aby
dodaná fotodokumentace splňovala požadavky pro potřeby OMaO. Pořadatel se
spolupodílí na nákladech s tím spojených ve výši 1 000,-Kč. Svazové fotografy a
nominace na jednotlivé soutěže zajistí VV ČSAR.
15. Spolupráce s firmou ROB Design
VV opětovně pověřuje OMaO k navázání komunikace s firmou ROB Design ohledně
marketingové spolupráce.

16. Neodevzdané fotodokumentace ze soutěží ČSAR
OMaO připomíná dodání fotodokumentace ze soutěže Dražice Cup v Benátkách
nad Jizerou do 30.6.11.
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Příloha č.1

Posuzování zdravotní způsobilosti k provádění tělesné výchovy a sportu.
Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR je stále platným obecně závazným předpisem
v dané oblasti Směrnice MZ ČSR č. 3/1981 – o péči a zdraví při provádění tělesné výchovy,
sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č.5/1985).
Shrnutí obsahu citovaných směrnic:
1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vyžaduje pořadatel u:
-

účastníků zvláště náročných pohybových aktivit (např. pochod 50 km, běh 10 km, běh na
lyžích 30 km) pokud nejsou organizováni v tělovýchovné organizaci
u osob starších 35 let, pokud se zúčastňují různých forem pohybových aktivit

2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vyžaduje cvičitel, trenér, učitel TV, kvalifikovaný
tělovýchovný pracovník u:
-

účastníků všech povinných forem TV
evidovaných a registrovaných sportovců, pokud jsou v soustavném tréninku a zúčastňují
se pravidelných sportovních soutěží

3. Organizátor, pořadatel, vypisovatel sportovní akce a sportovních soutěží stanoví v rozpise
povinnost předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti.
4. Lékařská prohlídka o zdravotní způsobilosti platí 1 rok, není-li stanoveno jinak.
5. Lékařské prohlídky:
a) evidovaných a registrovaných sportovců provádějí:
-

odborní tělovýchovní lékaři
lékaři sportovních klubů a oddílů, pokud získají pro tuto činnost licenci
lékaři tělovýchovně lékařských pracovišť (oddělení či klinik) v rámci státních či
nestátních zdravotnických zařízení

b) u ostatních účastníků praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, mají
možnost v případě potřeby odeslat vyšetřované ke konziliárnímu vyšetření u
tělovýchovného lékaře

6. Náklady na lékařské prohlídky účastníků jsou hrazeny z více zdrojů (ze zdravotního
pojištění u některých pojišťoven, z komerčního pojištění, z prostředků sportovní organizace,
účastníci sami apod.).
Ministerstvo zdravotnictví ČR jakožto autor uvedených směrnic je kompetentním orgánem
k tomu, aby vydalo stanovisko ohledně jejich platnosti. Z tohoto důvodu je potřeba je
dodržovat, ovšem s výhradou níže uvedenou.
Je totiž třeba konstatovat, že tyto směrnice, ač dosud nebyly konkrétním právním předpisem
zrušeny, trpí zásadními vadami. Předně jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
vyšší právní síly (zejména s občanským zákoníkem a zák.č.83/1990Sb. o sdružování občanů).
Rovněž nelze pominout skutečnost, že směrnice již dávno nevycházejí ze současné reality
provozování sportovní činnosti.
V současné době výkon sportovní činnosti podléhá režimu soukromého práva. Sport je
provozován především v rámci občanských sdružení a rovněž sportovní svazy jakožto
reprezentanti konkrétního sportovního odvětví na území ČR jsou ustaveny jako občanská
sdružení, do jejichž činnosti může stát zasahovat jen velmi omezeně. Občanská sdružení jsou
obecně oprávněna stanovit si pravidla, práva a povinnost, které pro osoby z členství budou
vyplývat, a to poměrně volně, neboť je zcela na vůli té které osoby, jestli do sdružení
s určitými pravidly vstoupí či nikoli.
V souvislosti s vyžadováním preventivních zdravotních prohlídek je rovněž třeba zmínit
ustanovení §415 občanského zákoníku, které upravuje tzv. prevenční povinnost předcházení
škodám – každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na
přírodě a životním prostředí.
Ze shora uvedených skutečností je třeba dospět k následujícím závěrům v oblasti vyžadovaní
preventivních zdravotních prohlídek v praxi.
1.) určitý druh preventivních zdravotních prohlídek je třeba pro sportovní činnost
vyžadovat (s ohledem na platnost citované směrnice č. 3/1981 a prevenční povinnost
danou §415 obč. zák.);
2.) formu, druh a rozsah požadované zdravotní prohlídky v rámci sportovní činnosti
je oprávněn stanovit sportovní svaz; sportovní svaz je totiž s ohledem na své
postavení nejlépe schopen po věcné stránce posoudit rozsah zdravotní zátěže daného
sportu na lidský organismus a tím určit podmínky, které je třeba splňovat pro výkon
konkrétní sportovní aktivity;
3.) vzhledem k uvedené prevenční povinnosti stanovené §415 obč. zák. nelze v žádném
případě sportovním svazům či dalším organizátorům sportovních akcí doporučit, aby
se spokojily s pouhým prohlášením, že sportovec provádí činnost na vlastní nebezpečí;
zcela jednoznačně by tím porušily svou právní povinnost, což má význam při
posuzování možné odpovědnosti za škodu; jinak řečeno pokud by na sportovní soutěži
došlo k úrazu a organizátor by nevyžadoval zdravotní prohlídky, pak by zcela jistě byl
shledán odpovědným za vzniklý úraz a byl by povinen poškozenému uhradit škodu.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní odbor ČSTV

