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ČSTV VYZÝVÁ K UKONČENÍ MANIPULACE S VÝSLEDKY 23. VALNÉ HROMADY ČSTV 
A  NÁTLAKU  SM ĚREM  K TĚLOVÝCHOVNÝM JEDNOTÁM  A SPORTOVNÍM  KLUB ŮM 

 
 
 ČSTV důrazně odmítá zkreslování výkladu výsledků sobotní valné hromady ČSTV. Valná 
hromada ČSTV schválila v sobotu 16.4.2011 zprávu o hospodaření za rok 2010, bilanci zdrojů pro 
rok 2011, rozpočet ČSTV na rok 2011 a další usnesení, důležitá pro činnost ČSTV. Většina delegátů, 
reprezentující naprostou většinu členské základny ČSTV a reálnou základnu českého sportu, 
soustředěnou do tělovýchovných jednot a sportovních klubů, odmítla pokus o odebrání kompetencí 
výkonnému výboru ČSTV, který podle návrhu P.Teličky měl nahradit nově vzniklý krizový výbor. Proti 
tomuto návrhu se vyslovilo celkem 94 delegátů, pro bylo 42 a 17 se hlasování zdrželo. Stejně tak 
většina delegátů odmítla návrh K.Bauera ke krokům, vedoucím k odvolání či rezignaci předsedy 
představenstva a generálního ředitele SAZKA, a.s., A.Hušáka (proti 81 delegátů, pro 57, zdrželo se 19). 
Jednoznačná většina delegátů pak dala mandát výkonnému výboru ČSTV a zástupcům ČSTV 
v představenstvu SAZKA, a.s., k řešení současné situace v SAZKA, a.s., (pro 141, proti 1, zdrželo se 12). 
 
 ČSTV je demokratickou organizací zastřešující český sport. Řídí se demokratickými principy. 
Jeho vedení respektuje svobodný názor každého z jeho členů, zabývá se všemi podněty, které 
obdrží, ať se týkají jakékoliv činnosti ČSTV. Je však zcela jednoznačně vázáno ve své činnosti 
rozhodnutími a názory demokraticky zvolené většiny. Proto jsou těžko pochopitelné výzvy k odstoupení 
vedení ČSTV, které zazněly již druhý den po zmíněné valné hromadě ze strany představitelů některých 
sportovních svazů. Tyto výzvy jsou popřením demokratických principů nejen v ČSTV, ale v jakékoliv 
společnosti, kdy je nemyslitelné, aby přehlasovaná menšina zpochybňovala výsledek demokratického 
hlasování. Návrhy na odvolání vedení ČSTV mohly být předloženy na sobotním jednání valné hromady 
ČSTV, kde bylo přítomno téměř 100% delegátů, členů sdružených v ČSTV.  
 
  Výkonnému výboru ČSTV nebyla nikdy ze strany iniciativy „Český sport 2011“ doručena 
žádná výzva sportovních svazů, stejně jako jakýkoliv konkrétní návrh k řešení současných problémů 
sportu, včetně financování. ČSTV proto vyzývá zástupce a představitele iniciativy „Český sport 2011“, 
kteří za ni vystupují, aby upustili od konfrontačního způsobu jednání, které ve svých důsledcích 
poškozuje celý český sport, a zasedli ke společnému jednacímu stolu k nalezení řešení, které bude 
pro sdružené členy nejlepší. Vyzývá ke konstruktivnímu jednání, které nalezne cestu nejen k novele 
Stanov ČSTV, ale především k zajištění podmínek pro celé sportovní prostředí, včetně jeho 
základního článku - tělovýchovných jednot a sportovních klubů - kde se odvíjí sportovní život, ze 
kterého následně těží sportovní svazy při zajišťování své reprezentace a image. 
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