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Vážení kolegové, vážené kolegyně,
do rukou se Vám dostává informační materiál, ve kterém Vás seznámíme s novými povinnostmi, které
čekají naše sdružené subjekty v roce 2017. Mnohé z těchto povinností vyplývají z požadavků
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v souvislosti s nově přijatou koncepcí
financování sportu v České republice. Při této příležitosti si Vám také dovolíme připomenout i některá
základní pravidla, která platí již několik let a která již většina z Vás dobře zná a řídí se jimi. Nicméně
se domníváme, že připomenutí těchto pravidel může být pro mnohé z Vás užitečné a přispěje
k pokračování dobré vzájemné spolupráce.
Stále však platí, že veškeré informace týkající se Českého svazu silového trojboje z.s., resp. jeho
sdružených subjektů najdete na oficiálních webových stránkách svazu (http://powerlifting.cuscz.cz).

OBLAST DOMÁCÍ
Roční členský příspěvek sdružených subjektů (oddílů, klubů, spolků)
Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto dokumentu, v souvislosti se změnami financování sportu v České
republice dochází ze strany státu k mnoha požadavkům na dotované národní neziskové organizace,
kterou je i náš svaz. Jedním z hlavních požadavků je povinnost vykázat vlastní zdroje financování své
hlavní činnosti, a to ve výši odpovídající požadovanému objemu státní dotace. Na základě tohoto
požadavku dochází od roku 2017 k navýšení ročního členského příspěvku subjektů sdružených
v ČSST na částku 3.000 Kč. Za účelem úhrady ročního členského příspěvku zasíláme v příloze tohoto
dokumentu poštovní poukázku. 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, spolku), 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 na základě žádosti sdruženého subjektu uhradit též převodem na účet svazu. Po
obdržení žádosti bude žadateli zaslána faktura v elektronické podobě. Žádosti o úhradu ročního
členského příspěvku převodem zasílejte na adresu cpf@powerlifting.cz. V žádosti musí být uvedena
fakturační adresa sdruženého subjektu a jeho identifikační číslo (IČ).
Roční členský příspěvek je povinen uhradit každý subjekt sdružený v ČSST nejpozději do 20.
ledna 2017. Úhradu ročního členského příspěvku realizujte prosím až v roce 2017!
Nezaplacení ročního členského příspěvku na rok 2017 bude mít za následek udělení pokuty ve výši
2.000 Kč se splatností do 14ti dnů od vystavení výzvy k její úhradě. Zaplacením pokuty nezaniká
povinnost úhrady ročního členského příspěvku.
Pokud subjekt sdružený v ČSST neuhradí včas roční členský příspěvek a následně udělenou pokutu,
mohou být závodníkům z tohoto subjektu anulovány výsledky dosažené na soutěžích v daném
kalendářním roce. Subjekt zároveň pozbude nárok na případnou státní podporu poskytovanou
prostřednictvím ČSST z jednotlivých Programů státní podpory sportu vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
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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, z.s. 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 ČUS, Sokolu, Orlu a subjektů s vlastní právní
subjektivitou (spolků, 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, z.s. (oddíly a kluby z tělovýchovných jednot sdružených v ČUS, Sokolu, Orlu a
subjekty s vlastní právní subjektivitou) nahlásit svou členskou základnu prostřednictvím formuláře,
který bude zaslán v elektronické podobě do všech subjektů sdružených v 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 zaplacených svazu za každého člena sdruženého subjektu. Výše těchto členských příspěvků
byla stanovena takto:
mládež do 18 let – 100 Kč
dospělí od 19 let – 200 Kč
Zavedení placení povinných členských příspěvků za jednotlivce byl již dlouho očekávaný důsledek
vyplývající z požadavku MŠMT na transparentní vykazování členské základny státem dotovaných
národních neziskových organizací, které mají povinnost vést ve svém účetnictví odděleně vybrané
členské příspěvky, které musí korespondovat s vykázanou členskou základnou. Organizace, které
nebudou schopny splnit tuto povinnost, nemají nárok na státní podporu. V neposlední řadě pak výběr
členských příspěvků jednotlivců pomůže doplnit vlastní zdroje organizace do státem požadované výše.
Úhrada členských příspěvků jednotlivců bude realizována na základě faktury se splatností do
15.2.2017 zaslané v elektronické podobě po obdržení výkazu členské základny sdruženého subjektu.
Kompletně vyplněný formulář výkazu členské základny musí být zaslán v elektronické podobě na emailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz nejpozději do 20.1.2017!
Upozorňujeme, že nahlášením členské základny Českému svazu silového trojboje, z.s. 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 2017 a jejich členové se
nemohou účastnit soutěží pořádaných pod záštitou svazu.
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 spolky 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.
Závodnické licence
Závodnické licence budou i nadále vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných
předsedy oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu Miroslav Vacek, Ke Strouze
2498, 288 02 Nymburk. Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba zaslat fotografii závodníka, na které
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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 300 Kč. Úhrada poplatků za vystavení
závodnických licencí bude probíhat na základě faktury se 14ti denní splatností vystavené po skončení
soutěžního období. Každému subjektu bude vyfakturována částka odpovídající množství
požadovaných licencí v daném soutěžním období.
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.
Doporučujeme, aby žádosti o vystavení nových závodnických licencí byly zasílány s dostatečným
předstihem před soutěžemi, kterých se nově registrovaní závodníci chtějí zúčastnit. Zároveň
požadujeme, aby žadatelé o vystavení licencí posílali své žádosti hromadně, nikoli na etapy.
Subjektům, které opakovaně nebudou toto pravidlo dodržovat, bude účtován paušální poplatek 1.000
Kč za vícepráce a zvýšené náklady za poštovné.
V souvislosti se závodnickými licencemi připomínáme, že na všech soutěžích zahrnutých do kalendáře
ČSST jsou požadovány povinné lékařské prohlídky. Místo pro potvrzení o provedení lékařské
prohlídky je vyhrazeno na zadní straně závodnické licence. Potvrzení o lékařské prohlídce může
závodník předložit i na samostatně vydaném dokladu (protokolu o lékařské prohlídce sportovce).
Závodník, který nebude mít potvrzení o povinné lékařské prohlídce, nebude připuštěn k soutěži.
Náklady na provedení lékařské prohlídky nese sportovec, případně oddíl, sportovní klub či spolek.
Tyto náklady mohou být následně proplaceny v rámci vyúčtování případné státní dotace subjektům
sdruženým v ČSST.
Povinnost provádět lékařské prohlídky u některých skupin sportovců vyplývá z vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Pro informaci uvádíme citaci z vyhlášky, kdy je lékařská prohlídka povinná:
Povinná lékařská prohlídka:
je vyžadována:
- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v
organizovaných národních soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v
organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)
- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní
sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
- u žáků sportovních škol
Lékařská prohlídka je platná 12 měsíců a u výkonnostních sportovců ji může provést jakýkoli lékař
(nemusí to být sportovní specialista).
Kalendář soutěží
Spolu s tímto dokumentem zasíláme kalendář soutěží ČSST na 1. pololetí 2017 a kalendář
mezinárodních soutěží. Dovolujeme si upozornit, že v roce 2017 dochází k těmto změnám:
Národní soutěže:
• Bylo zavedeno Otevřené mistrovství ČR mužů a žen v benčpresu, kterého se mohou zúčastnit
všichni soutěžící, jejichž základní pokus bude stanoven na úrovni III. VT dané hmotnostní
kategorie.
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Pohárová soutěž pro mláděž – Pohár starosty Města Zbýšov dorostenců a juniorů v silovém
trojboji bude vyhlášena jako soutěž v klasickém/RAW silovém trojboji.
Mezinárodní soutěže:
Vzhledem k tomu, že ČSST přišel o sponzora a strategického partnera pro pořádání mezinárodních
soutěží pro rok 2017, byl nucen zrušit pořadatelství Mistrovství Evropy dorostenců a juniorů
v silovém trojboji a Mistrovství Evropy masters v silovém trojboji pro rok 2017. Pořadatelství
Mistrovství světa mužů a žen v silovém trojboji 2017 zatím zrušeno nebylo. Jeho pořadatelství v ČR je
však ohroženo také.
•

Připomínáme, že veškeré informace týkající se soutěží zahrnutých do kalendáře soutěží ČSST
(propozice, nominace závodníků a rozhodčích) najdete na webových stránkách ČSST
http://powerlifting.cuscz.cz.
Výkonnostní třídy
STK ČSST vydala s platností od 1.1.2017 nové limity výkonnostních tříd v klasickém/RAW silovém
trojboji mužů, žen, dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek a kategorií masters 1-3 mužů a žen.
Ostatní výkonnostní limity zůstávají beze změn. Nové limity jsou přílohou tohoto dokumentu.
Antidoping
ČSST patří mezi sportovní svazy, které si plně uvědomují nebezpečí, které představuje doping ve
sportu a boj proti němu považuje 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.
V letošním roce vydala WADA Seznam zakázaných látek a metod, který bude ve všech sportech
závazně platit od 1. 1. 2017. Tento Seznam spolu se seznamem změn oproti letošnímu roku a
Monitorovacím programem 2017 byl již sdruženým subjektům distribuován začátkem listopadu.
Pevně věříme, že se tyto materiály dostaly ke všem dotčeným osobám (závodníkům, trenérům,
případně i ostatním členům subjektů sdružených v 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
obracet na předsedu Disciplinární komise ČSST Mgr. 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 (www.antidoping.cz).
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 emailových adres uvedených na webových stránkách svazu.
Dále si dovolujeme požádat zástupce těch subjektů, kteří i přes každoroční upomínání svou emailovou adresu doposud nenahlásili, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. E-mailovou
adresu, případně její opravu, je možné nahlásit na korespondenční adresu svazu – Miroslav Vacek,
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.
Valná hromada ČSST
V souladu se Stanovami Českého svazu silového trojboje, z.s. svolává Výkonný výbor ČSST 13.
valnou hromadu na sobotu 25. března 2017. Jednání se uskuteční ve Sportovním centru v Nymburce.
Pozvánku s programem valné hromady, mandátní lístky pro delegáty, soubor písemných podkladů a
potřebné organizační informace obdržíte v první polovině března 2017.
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OBLAST MEZINÁRODNÍ
Valné shromáždění IPF 2016 (Orlando, USA)
Tak jako každý rok, i letos se před zahájením Mistrovství světa mužů a žen v silovém trojboji konalo
valné shromáždění IPF, kterého se zúčastnili jak všichni vrcholní představitelé IPF, tak i zástupci
jednotlivých sdružených členských federací. Letošní valné shromáždění hostily Spojené státy
americké na Floridě v metropoli Orlando.
Zásadním bodem jednání byla revize stanov IPF, do kterých byly zakomponovány veškeré požadavky
Mezinárodního olympijského výboru nezbytné pro možnost kandidatury našeho sportovního odvětví
mezi olympijské sporty.
Delegáti valného shromáždění schválili návrh EPF týkající se termínu, kdy je možné odhlásit
závodníka z mezinárodní soutěže, aniž by muselo být zaplaceno startovné a antidopingové poplatky.
Tento termín byl stanoven na 21 dní před zahájením soutěže.
Valné shromáždění zvolilo do síně slávy IPF pro rok 2016 tyto osoobnosti:
Sportovec: Inna Filimonova (Rusko)
Funkcionář: Dietmar Wolf (Norsko)
Na závěr mi dovolte, abych Vám s končícím rokem 2016 poděkoval za podporu,
spolupráci a pomoc, které se nám z Vaší strany dostává. Do nadcházejícího roku 2017 přeji
mnoho sportovních, osobních i profesních úspěchů, radosti, štěstí a pevného zdraví.

Za členy Výkonného výboru Českého svazu silového trojboje, z.s.

Miroslav Vacek
předseda ČSST
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