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Vážení kolegové, vážené kolegyně, 
 
s blížícím se koncem roku si Vám dovolujeme zaslat některé základní informace nezbytné pro dobrou 
spolupráci Výkonného výboru se sdruženými subjekty našeho svazu. Stále však platí, že veškeré 
informace týkající se Českého svazu silového trojboje, resp. jeho sdružených subjektů najdete na 
oficiálních webových stránkách svazu (http://powerlifting.cstv.cz).  
 
MISTROVSTVÍ SV ĚTA MUŽ Ů A ŽEN V SILOVÉM TROJBOJI 2013  
(3 – 9.11.2013, Stavanger, Norsko) 
 
Valné shromáždění IPF 
Před zahájením světového šampionátu v silovém trojboji proběhlo Valné shromáždění IPF, kterého se 
zúčastnili jak všichni vrcholní představitelé IPF, tak i většina zástupců jednotlivých sdružených 
členských federací. 
Hlavní zprávu přednesl prezident IPF Gaston Parage. Ve své zprávě se zaměřil především na dvě 
stěžejní oblasti činnosti IPF, a to na snahu IPF zařadit se mezi olympijské sporty a s tím související boj 
proti dopingu. Konstatoval, že v letošním roce proběhlo mnoho jednání jak přímo s představiteli MOV 
(Mezinárodního olympijského výboru), tak i s mnoha vlivnými zástupci olympijských sportů, kteří by 
mohli podpořit žádost IPF o přijetí do olympijského hnutí. V souvislosti s těmito aktivitami byla 
navázána spolupráce IPF s mezinárodním hnutím SOI (Special Olympics International) a dále s IPC 
(International Paralympic Committee), která by měla být rovněž přínosem pro naplňování 
olympijských ideálů naší světové organizace. Za tímto účelem prověřuje IPF možnosti národních 
federací zřídit univerzitní týmy, které by se účastnily do budoucna plánovaných univerzitních 
mistrovství světa v silovém trojboji pořádaných v rámci IPF. 
Aby se IPF stala důvěryhodným partnerem pro vyjednávání s MOV, je nezbytné vylepšit bilanci 
výsledků dopingových kontrol. V roce 2013 bylo bohužel pozitivně testováno větší množství 
závodníků, než se předpokládalo, a to i přes stále intenzivnější antidopingovou osvětu organizovanou 
jak ze strany IPF, tak i ze strany národních členských federací. Útěchou snad může být pouze to, že 
z 36 testovaných závodníků na Světových hrách v Kolumbii (36 vzorků moči + 11 odběrů krve) nebyl 
žádný test pozitivní. 
V roce 2012 a 2013 byly za 4 pozitivní reprezentanty testované v průběhu 12ti po sobě jdoucích 
měsíců suspendovány na 2 roky čtyři národní federace (Irán, Irák, Indie a Kazachstán). 
Po zprávě prezidenta si delegáti vyslechli zprávy dalších členů Exekutivy IPF, představitelů 
jednotlivých kontinentů a předsedů komisí. 
 
V rámci projednávání návrhů na změny technických pravidel IPF došlo k níže uvedeným 
změnám, které vstupují v platnost 1.1.2014.  
 
1. Všeobecná pravidla 

Od roku 2014 bude zavedeno mistrovství světa masters v klasickém silovém trojboji (RAW) 
mužů a žen věkových kategorií M1, M2, M3 a M4. V roce 2014 a 2015 bude toto 
mistrovství světa organizováno v rámci mistrovství světa open, dorostenců a juniorů 
v klasickém silovém trojboji (RAW). Od roku 2014 budou stanoveny standardy rekordů 
všech kategorií masters a následně budou v těchto věkových kategoriích evidovány rekordy. 
Na základě tohoto usnesení budou od roku 2014 stanoveny standardy rekordů ČR RAW 
(bez podpůrného vybavení) všech kategorií masters a následně budou v těchto věkových 
kategoriích evidovány rekordy ČR. Tyto rekordy však mohou být ustanoveny pouze na 
soutěžích RAW mužů a žen. Samostatné soutěže RAW pro kategorie masters v rámci ČSST 
pořádány nebudou. 
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2. Osobní vybavení - dres 

Pokud byla u dresu zkrácena ramínka a délka přebytečného materiálu přesáhne 3 cm, musí 
být tento materiál podložen dovnitř dresu pod ramínka a nesmí být k ramínkům přišit. 
Přebytečný materiál může být v tomto případě odstraněn (ustřižen, odříznut). 

 
3. Osobní vybavení – nákoleníky 

Na soutěžích v klasickém silovém trojboji bez podpůrného vybavení (RAW) i na soutěžích 
s vybavením se mohou používat pouze nákoleníky schválené Technickou komisí IPF. 
Soutěžící musí být schopen nákoleníky obléct na kolena bez cizí pomoci. 

 
4. Rozhodčí - oblečení 

Rozhodčí musí nosit bez ohledu na roční období černé ponožky a společenskou černou 
obuv. 
 

5. Rozhodčí – podmínky pro vyškolení mezinárodních rozhodčích 
  
a) kategorie IPF 2. třídy: 

Kandidát musí nejprve absolvovat písemnou zkoušku na počítači v anglickém jazyce pod 
vedením mezinárodního rozhodčího IPF 1. třídy jmenovaného Technickou komisí IPF. Poté 
bude následovat zkouška praktická, v rámci které bude kandidát rozhodovat jako postranní 
rozhodčí celkem 100 pokusů, z nichž 40 musí být dřepy. Rozhodování kandidáta bude 
přezkoumáno JURY. Pro úspěšné složení praktické zkoušky musí kandidát dosáhnout 
minimálně 90% shody svých rozhodnutí ve srovnání s většinou zkoušejících rozhodčích. 
Praktická zkouška začíná rozhodováním prvních pokusů a může být vykonávána pouze na 
mezinárodních soutěžích. 

 
b) kategorie IPF 1. třídy 

Kandidát musí úspěšně absolvovat praktickou zkoušku realizovanou stejným způsobem 
jako u kandidáta na mezinárodního rozhodčího IPF 2. třídy s tím, že před zahájením 
rozhodování (zkouška začíná rovněž rozhodováním prvních pokusů) musí úspěšně 
zvládnout ostatní úkony související s činností rozhodčího, jako např. kontrolu vybavení, 
vážení, kontrolu sportoviště, nářadí, náčiní apod. Kandidát bude rozhodovat jako hlavní 
rozhodčí. 

 
Valné shromáždění bylo slavnostně ukončeno vyhlášením významných osobností světového silového 
trojboje, které vstoupili v letošním roce do síně slávy IPF.  
Ženy: Larysa Soloviova (Ukrajina) 
Muži: David Ricks (USA) 
Funkcionáři: Dr. Robert Wilks (Austrálie) 
 
Mistrovství světa mužů a žen v silovém trojboji 2013 
Následující den po Valném shromáždění IPF bylo zahájeno MS v silovém trojboji mužů a žen, kterého 
se zúčastnilo téměř 200 soutěžících z 28 zemí naší planety. 
Na tomto světovém šampionátu reprezentovali Českou republiku pouze dva zástupci – Zbyněk Krejča 
a David Lupač. I přes to, že oba naši reprezentanti startovali ve velice kvalitně obsazených 
hmotnostních kategoriích, dokázali vybojovat pro české barvy úspěšná umístění.  
David Lupač snad vůbec v nejkvalitněji obsazené hmotnostní kategorii nad 120 kg obsadil skvělé 8. 
místo výkonem 1.030 kg v trojboji (425, 282,5, 322,5 kg). 
Zbyněk Krejča skončil v kategorii do 120 kg na 7. místě a navíc získal ve své parádní disciplíně 
v benčpresu stříbrnou medaili za výkon 297,5 kg, kterým zároveň ustanovil nový rekord ČR. 
V celkovém trojboji navzpíral 907,5 kg (330, 297,5, 280 kg). 
Za vzornou reprezentaci patří dík nejen našim reprezentantům, ale i ostatním členům českého 
reprezentačního týmu. Škoda jen, že se mistrovství světa nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů 
naši dva nejlepší závodníci Tomáš Šárik a Milan Špingl, jejichž sportovní výkonnost několik týdnů 
před šampionátem slibovala medailová umístění. 
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Změna webové adresy ČSST 
V souvislosti se změnou názvu naší střešní organizace na Českou unii sportu (ČUS) došlo ke změně 
webové adresy ČSST z původní http://powerlifting.cstv.cz na novou http://powerlifting.cuscz.cz. 
V současné době jsou ještě funkční obě webové adresy, ale v budoucnu bude aktivní pouze adresa 
nová. 
 
Antidoping  
ČSST patří mezi sportovní svazy, které si plně uvědomují nebezpečí, které představuje doping ve 
sportu a boj proti němu považují za jeden z hlavních úkolů pro úspěšné naplňování svého poslání. 
Proto Disciplinární komise ČSST úzce spolupracuje s Antidopingovým výborem ČR na zabezpečení 
preventivně-výchovných aktivit všech členů svazu. Tyto aktivity jdou ruku v ruce s rozvojem 
antidopingové politiky IPF.  
Bohužel, i přes veškerou osvětu v oblasti antidopingové problematiky byli v roce 2013 pozitivně 
testováni dva závodníci našeho svazu. První z nich Jan Hassmann (KST FC Příbram) byl pozitivně 
testován na mistrovství oblasti Severních a Východních Čech. Druhým pozitivně testovaným 
závodníkem byl Richard Kobr (Sporting Apis Praha), jehož dopingový prohřešek byl mnohem 
závažnější, a to především z toho důvodu, že jeho pozitivní testování proběhlo na mezinárodní soutěži. 
Jako reprezentant ČR svým pozitivním dopingovým testem způsobil ČSST, mimo jiné, škodu ve výši 
2.000 EUR (pokuta IPF za pozitivní nález reprezentanta). Náhrada vzniklé škody je na něm 
v současné době vymáhána v souladu s platnou legislativou ČSST. 
V souvislosti se snahou ČSST podporovat boj proti dopingu v ČR apelujeme tímto na všechny 
funkcionáře, předsedy oddílů a trenéry, aby se seznámili s antidopingovými pravidly a následně 
pomáhali předávat získané informace v oddílech a klubech svým svěřencům.  
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů týkajících se antidopingové problematiky je možné se 
obrátit na předsedu Disciplinární komise ČSST p. Tomáše Šárika (e-mail: sarik@volny.cz, mobil:774 
456 790). 
Veškeré informace včetně aktualit týkajících se antidopingu naleznete na webových stránkách 
Antidopingového výboru ČR ( http://www.antidoping.cz). 
 
OSA a INTEGRAM  
Pro ošetření povinností sportovních klubů a pořadatelů soutěží, vyplývajících z autorského zákona, 
uzavřel Český olympijský výbor (ČOV) kolektivní smlouvu s nezávislou společností výkonných 
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouva je uzavřena 
na dobu neurčitou a pokrývá všechny subjekty sportovního prostředí ČR. 
Předmětem smlouvy je udělení oprávnění k výkonu práva užít uveřejněné záznamy výkonů umělců a 
zvukové a zvukově obrazové záznamy – videoklipy výkonů umělců nebo jiných zvuků k jejich 
sdělování veřejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním 
rozhlasového a televizního vysílání při sportovních a tělovýchovných akcích pořádaných subjekty, na 
které se smlouva vztahuje.  
Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská sdružení, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ 
sdružené po regionální linii, sportovní svazy včetně ČSST, okresní sdružení i krajské organizace ČUS. 
Sdružené subjekty tedy již organizaci INTERGRAM žádné poplatky platit nemusí. 
Obdobná smlouva na rok 2014 bude ČOV podepsána i s Ochranným svazem autorským – OSA. 
 
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů 
Český olympijský výbor připravuje s pojišťovnou Kooperativa smlouvu o pojištění odpovědnosti 
trenérů a cvičitelů na rok 2014.  
Stejná pojistná smlouva byla uzavřena i v letošním roce. Podle této smlouvy se za pojištěného 
považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro 
subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy včetně ČSST, a 
to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), 
členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále 
považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné 
smlouvy. Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot, sportovních 
oddílů a klubů na území České republiky.  
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Úrazové pojištění  
Český olympijský výbor a Pojišťovna VZP mají uzavřenu smlouvu o kolektivním úrazovém pojištění. 
Česká unie sportu jako člen ČOV, tím i všechny členské subjekty ČUS, jsou zahrnuty v této kolektivní 
smlouvě. Úrazové pojištění tedy platí pro každého člena sdružených subjektů ČUS, tedy i pro členy 
ČSST. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Škodné události (úrazy) se uplatňují dle smlouvy č. 
1310000010 u Pojišťovny VZP na formulářích této pojišťovny. Jako pojištěný se vždy uvádí osoba, 
které se stal úraz. 
 
Korespondence 
Vzhledem k tomu, že převážná většina korespondence mezi ČSST a jeho sdruženými subjekty probíhá 
výhradně elektronickou poštou, dovolujeme si požádat veškeré sdružené subjekty o kontrolu svých e-
mailových adres uvedených na webových stránkách svazu.  
Dále si dovolujeme požádat zástupce těch subjektů, kteří i přes každoroční upomínání svou e-
mailovou adresu doposud nenahlásili, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. Emailovou 
adresu, případně její opravu, je možné nahlásit na korespondenční adresu svazu - Český svaz silového 
trojboje, Ke Strouze 2498, 288 02 Nymburk nebo elektronickou poštou na adresu 
cpf@powerlifting.cz. Veškeré výše uvedené informace je možné nahlásit i telefonicky na sekretariát 
svazu paní Matějovské na tel.č. 723 370 479. 
Připomínáme, že pro korespondenci zasílanou v papírové podobě je korespondenční adresa ČSST: 
Miroslav Vacek 
Ke Strouze 2498 
288 02 Nymburk 
 
Kalendář soutěží na rok 2014 
Vzhledem k hojné účasti soutěžících na letošním otevřeném Mistrovství ČR v klasickém (RAW) 
silovém trojboji mužů, žen, juniorů a dorostenců budou od roku 2014 zavedeny otevřené postupové 
soutěže v klasickém silovém trojboji (RAW) pro muže, ženy, juniory a dorostence (Mistrovství 
Čech/Moravy). Junioři (ky) a dorostenci (ky) budou na těchto soutěžích startovat v hmotnostních 
kategoriích společně s muži a ženami. Vyhodnocováni budou jak v těchto kategoriích, tak i samostatně 
v absolutním pořadí dle Wilksova koeficientu. Nejlepší závodníci budou z postupových soutěží 
nominováni na Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů, žen, juniorů a dorostenců 
s mezinárodní účastí. 
 
V rámci podpory talentované mládeže bude i nadále pokračovat spolupráce se Slovenskou asociací 
kulturistiky, fitness a silového trojboje (SAKFST), která se týká možnosti startu českých dorostenců a 
juniorů na otevřeném mistrovství Slovenska dorostenců a juniorů v silovém trojboji a naopak, že 
slovenští dorostenci a junioři mohou startovat na mistrovství ČR. Zájemci o start na mistrovství 
Slovenska se mohou hlásit 30 dnů před konáním soutěže předsedovi Reprezentační komise ČSST 
panu Milanu Špinglovi na e-mail: freezer26@seznam.cz nebo telefonicky na č. 722 509 180. Stejná 
pravidla platí i pro dorostence a juniory, kteří se chtějí zúčastnit pohárové soutěže GRAND PRIX 
SLOVAKIA v silovém trojboji. 
Kalendář soutěží ČSST na rok 2014 zasíláme jako přílohu tohoto dokumentu. V tomto kalendáři jsou 
uvedeny i mezinárodní soutěže, z nichž 3 jsou pořádány v České republice. Informujte prosím o této 
skutečnosti své členy a přijďte podpořit naše reprezentanty. Kromě špičkových výkonů nejlepších 
evropských a světových závodníků zde bude možné sledovat i moderní trendy rozhodování 
mezinárodních rozhodčích. 
 
Informace o  soutěžích 
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se soutěží zahrnutých do kalendáře soutěží ČSST 
najdete na webových stránkách ČSST http://powerlifting.cuscz.cz. Propozice soutěží ani nominace 
závodníků a rozhodčích na tyto soutěže nebudou zasílány v papírové podobě. 
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Roční členský příspěvek sdružených subjektů  (oddílů, klubů a dalších subjektů - občanských 
sdružení) 
V příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení ročního členského příspěvku na rok 2014 ve výši 
2.000 Kč. Kromě povinných údajů je nezbytné vyplnit na poštovní poukázce kolonku „zpráva pro 
příjemce“ (bez diakritiky). Pro identifikaci platby zde musí být uveden název subjektu sdruženého 
v ČSST (oddílu, klubu, občanského sdružení), který příspěvek zasílá. Při vyplňování názvu subjektu 
mějte na paměti, že počet znaků zobrazujících se příjemci je omezený. Proto nevyplňujte název 
subjektu způsobem např. „Telocvicna jednota Sokol Nymburk“ (v tomto případě se příjemci zobrazí 
pouze „Telocvicna jednota“, což je neidentifikovatelné) ale „TJ Sokol Nymburk“ nebo „Sokol 
Nymburk“ nebo může být i „Nymburk“. Do zprávy pro příjemce je také nepřípustné uvádět jméno a 
příjmení odesílatele. 
Příspěvek je možné uhradit též převodem na účet svazu vedeném u GE Money Bank, a.s., č.ú.: 
1724905504/0600. Zde musí být rovněž uveden ve zprávě pro příjemce název sdruženého subjektu, 
který příspěvek zasílá. Název subjektu uvádějte stejným způsobem, jak je popsáno v případě platby 
složenkou. Roční členský příspěvek je povinen uhradit každý subjekt sdružený v ČSST nejpozději do 
20. ledna 2014. Úhradu ročního členského příspěvku realizujte prosím až v roce 2014! 
Závodníci ze sdružených subjektů, které nezaplatí členský příspěvek v daném termínu, nebudou 
připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST a nemají nárok na případnou 
státní podporu poskytovanou v daném kalendářním roce prostřednictvím ČSST z jednotlivých 
Programů státní podpory sportu vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Státní dotace 
I v letošním roce byly poskytovány sdruženým subjektům státní finanční prostředky z Programu V – 
Organizace sportu. Vzhledem k tomu, že objem těchto finančních prostředků poskytovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl v letošním roce nižší než v roce 2012, musel být 
úměrně upraven i objem finančních prostředků přerozdělovaných do sdružených oddílů a sportovních 
klubů. I tak ale ČSST přerozdělil téměř 450.000 Kč. Přerozdělování této státní dotace probíhalo 
stejným způsobem jako v roce 2012 dle Klíče schváleného Výkonným výborem ČSST dne 16. června 
2012.  Klíč k rozdělení dotace byl stanoven tak, aby byl spravedlivý a zároveň motivační pro všechny 
sdružené subjekty a jejich členy. Výpočet dotace je založen na počtu účastníků z jednotlivých 
sdružených subjektů na mistrovstvích České republiky všech věkových kategorií, a to jak v silovém 
trojboji, tak i v benčpresu. Účast na soutěžích v silovém trojboji je hodnocena lépe než účast na 
soutěžích v benčpresu. Nejlépe je hodnocena účast dorostenců a juniorů a dále pak účast v kategorii 
open a veteránů. Do výpočtu je zahrnuta i účast družstev v jednotlivých ligových soutěžích 
v posledním uplynulém období soutěží družstev. Družstva soutěžící v Extralize jsou do výpočtu 
zahrnuta všechna, v národní lize Čechy/Morava je podpořeno 10 nejlepších družstev z obou soutěží 
dle dosažených Wilksových bodů.  
Dalším významným faktorem pro výpočet dotace je umístění závodníků na mistrovstvích České 
republiky v tzv. „TOP 10“. Zde jsou rovněž nejlépe ohodnoceni úspěšní dorostenci a junioři, dále pak 
závodníci v kategorii open a veteráni. Umístění družstev se nehodnotí. 
Celková výše dotace pro sdružený subjekt ČSST na daný kalendářní rok je součtem dosažených, dle 
Klíče přepočtených, výsledků na všech mistrovstvích České republiky, kterých se členové dotovaného 
subjektu v tomto kalendářním roce zúčastnili + finanční podpora za případné pořádání jakékoli 
mistrovské soutěže v daném kalendářním roce. Příspěvek za pořadatelství soutěže v silovém trojboji 
činí 5.000 Kč, za pořadatelství soutěže v benčpresu 3.000 Kč. V případě více pořadatelů jedné soutěže 
je příspěvek rozdělen úměrně dle jejich počtu. 
 
Pevně věříme, že i v příštím roce se podaří zajistit takový objem finančních prostředků, abychom i 
nadále mohli tímto způsobem podporovat a rozvíjet sportovní činnost v naší organizaci. 
Bohužel, ne všichni zástupci oddílů a sportovních klubů, které měly na dotaci v letošním roce nárok, 
zaslali včas žádost o uvolnění této dotace. Někteří z nich možná nebyli o dotaci a jejím způsobu dělení 
dostatečně informováni, neboť i přes každoroční upomínání o nahlášení aktuální e-mailové adresy tuto 
adresu nenahlásili a nemohli tak obdržet informace, které byly a vždy v budoucnu budou zasílány 
výhradně v elektronické podobě.  Jsme přesvědčeni, že po této zkušenosti dojde u těchto oddílů v co 
nejkratší době k nápravě a že svou e-mailovou adresu nahlásí. 
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Jedná se o tyto oddíly a sportovní kluby: TJ Sokol Domažlice, TJ Autoškoda Mladá Boleslav, Fitness 
Club Staňkov, TJ Spartak Letohrad, TJ Kulturistika Ústí nad Orlicí, LKM Plzeň, Kulturistika a 
bodyfitness Lanškroun, TJ Sokol Jemnice, TJ Sokol Vršovice, TJ Sokol Žižkov, TJ Sokol Bonart 
Modřice, TJ Sokol Přibyslav, TJ TZ Prosport Rakovník, TJ Moravan Lednice, TJ Příbor. 
 
Závodnické licence 
Závodnické licence jsou průběžně vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných 
předsedy oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu Miroslav Vacek, Ke Strouze, 
288 02 Nymburk. Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba zaslat fotografii závodníka, na které bude 
z druhé strany uvedeno jeho jméno, příjmení a rodné číslo. V žádosti nesmí chybět adresa, kam mají 
být vyhotovené licence zaslány. 
Žádosti o vystavení závodnických licencí spolu s fotografiemi a dalšími nezbytnými údaji pro jejich 
vystavení lze zasílat i v elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz. Každá 
fotografie musí být ve formátu "JPG" a musí být pojmenována příjmením a jménem vyfoceného 
závodníka. Elektronickou podobu žádostí o vystavení závodnických licencí preferujeme.  
Poplatek za vystavení jedné závodnické licence činí 200 Kč a musí být uhrazen neprodleně po jejím 
obdržení poštovní poukázkou, která bude žadateli zaslána spolu s vystavenou licencí.  Poplatek za 
vystavení závodnické licence lze uhradit i na běžný účet ČSST vedený u  GE Money Bank a.s., číslo 
účtu: 1724905504/0600. V obou případech (platba složenkou i platba převodem) je nutné do zprávy 
pro příjemce uvádět název sdruženého subjektu ČSST (oddílu, klubu, občanského sdružení), jehož 
členům byly licence vystaveny. Pokud se licence vystavuje jednomu závodníkovi, do zprávy pro 
příjemce se uvádí jeho příjmení.  
Držitelé závodnických licencí ČSST jsou oprávněni startovat na všech mistrovských soutěžích ČSST 
bezplatně. Závodníci bez závodnické licence nebudou připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté 
do kalendáře soutěží ČSST. 
 
Členská základna 
V souvislosti se státními dotacemi poskytovanými prostřednictvím Ministerstva školství , mládeže a 
tělovýchovy národním neziskovým organizacím s celorepublikovou působností byly stanoveny 
základní požadavky na vykazování a evidenci členské základny příjemců těchto dotací. Český svaz 
silového trojboje, jako příjemce dotace, je mimo jiné povinen na MŠMT předkládat v elektronické 
podobě seznamy svých členů včetně seznamu členské základny mládeže. Základem pro zpracování 
této statistiky ČSST jsou jmenné seznamy členů oddílů a klubů silového trojboje z tělovýchovných 
jednot sdružených v ČSTV, Sokolu, Orlu a subjektů s vlastní právní subjektivitou (občanských 
sdružení, jejichž hlavní náplní je provozování silového trojboje). Tyto seznamy musí být každoročně 
aktualizovány  vždy k 31.12. daného kalendářního roku.  
Vzhledem k výše uvedeným požadavkům MŠMT musí všechny subjekty sdružené v Českém svazu 
silového trojboje (oddíly a kluby z tělovýchovných jednot sdružených v ČSTV, Sokolu, Orlu a 
subjekty s vlastní právní subjektivitou) nahlásit svou členskou základnu prostřednictvím formuláře, 
který bude zaslán v elektronické podobě do všech oddílů a sportovních klubů ČSST a zároveň bude 
k dispozici na webových stránkách ČSST. Pro úspěšné započtení členské základny je nezbytné do 
formuláře doplnit jmenný seznam členů včetně jejich rodných čísel a výše ročních členských 
příspěvků, které byly od členů v daném roce vybírány. Kompletně vyplněný formulář musí být zaslán 
v elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz  nejpozději do 20.1.2014. 
Upozorňujeme, že nahlášením členské základny Českému svazu silového trojboje nezaniká oddílům a 
sportovním klubům povinnost nahlásit svou členskou základnu TJ, která ji dále vykáže na základě 
pokynů příslušného regionálního sdružení své střešní organizaci. Členská základna silového trojboje 
musí být vykazována pod kódem sportovního odvětví „69“, tj - silový trojboj.  
Vzhledem k tomu, že stav členské základny ČSST včetně členské základny mládeže je jedním 
z hlavních kritérií pro výpočet výše státní dotace našeho svazu, je nezbytné, aby všichni předsedové 
včas nahlásili členskou základnu svých oddílů a klubů na základě výše uvedených pokynů. Subjekty, 
které tak neučiní pozbývají nárok na jakoukoli finanční podporu v roce 2014. 
Subjekty, které splní veškeré své členské povinnosti vůči ČSST a budou se aktivně podílet na činnosti 
svazu, budou mít v roce 2014 reálnou šanci na finanční podporu. Pokud navíc vykážou v rámci 
statistického šetření členské základny 15 a více členů do 23 let (čím více, tím lépe), budou při 
případném přerozdělování státních prostředků zvýhodněni. 
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Chtěli bychom upozornit, že výše uvedené pokyny jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v plném znění. Oddíly a občanská sdružení jsou povinni zajistit souhlas člena 
spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ. Souhlas je prakticky udělen okamžikem, 
kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla osobní údaje, např. formou uvedenou na přihlášce. Pro úplnost 
připomínáme informační povinnost podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům o tom,  
že jejich osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro účely činnosti spolku. 
 
 

Členové Výkonného výboru Českého svazu silového trojboje děkují všem členům za 
spolupráci v průběhu celého letošního roku a přejí krásné prožití vánočních svátků v atmosféře 
plné spokojenosti, pohody a radosti. 
Do nového roku 2014 přejí především pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním, tak i 
sportovním životě. 
 

Pevně věříme, že v nadcházejícím roce 2014 navážeme na úspěchy letošního roku a že za 
vaší vydatné podpory budeme i nadále pokračovat v rozvoji našeho sportovního odvětví. 
 
 
V Nymburce 13.12.2013 
       Za VV ČSST: 

          
         Miroslav Vacek 
         předseda ČSST 


