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Věc: Úrazové pojištění členů a pojištění odpovědnosti trenérů v r.2012, OSA, Intergram 
 
  
 Vážení sportovní přátelé, 
 

úrazové pojištění členů ČSTV a pojištění odpovědnosti trenérů nejsou dosud pro rok 2012 
zajištěny. Jak jsme informovali na 24.VH ČSTV, bez státní podpory nemůže ČSTV ve 
smluvních vztazích pokračovat, proto jsou smlouvy ve výpovědi k 31.12.2011 a MŠMT bylo 
požádáno o včasné vyjádření, zda podporu pro rok 2012 poskytne, aby mohly být smlouvy 
s ekonomicky velmi výhodnými parametry zachovány.  
 

V případě ukončení stávajících smluv nebude možné na pojištění navázat a uzavřít nové 
smlouvy se stejnou výší pojistného. V současnosti je cena přepočtená na 1 osobu a rok u 
úrazové pojistky ve výši cca 9,-Kč, v případě sjednání nových smluv, uzavíraných sportovními 
svazy individuálně, by byla cena při zachování stejných parametrů pojistky cca čtyřnásobná. 
Jednáme s pojišťovnou, MŠMT i dalšími subjekty sportovního prostředí o způsobu, jak 
stávající pojistky zachovat i pro rok 2012. 
 

Předpokládáme, že budeme schopni vám sdělit posun v jednání 16.12.2012. V případě, že 
nedojde k dohodě, prosím zejména národní svazy, aby počítaly s touto skutečností při 
sestavování rozpočtů na rok 2012. Pojištění není povinným aktem, je však opatřením 
nanejvýš žádoucím. Při absenci pojištění nejsou například úrazově pojištěni účastníci soutěží 
pořádaných subjekty ČSTV. 
 

Ze zákona povinná je však úhrada poplatků autorským svazům, v našem případě především 
Ochrannému svazu autorskému a Intergramu, a to v případě veřejné hudební produkce užité 
pořadatelem při organizaci sportovních soutěžích. Pokud ČSTV neobdrží příslib poskytnutí 
dotace MŠMT na úhradu společného poplatku za všechny subjekty v roce 2012, nebude od 
1.1.2012 vztah k OSA a Intergramu nijak ošetřen. Upozorněte prosím na tento fakt všechny 
vaše pořadatele sportovních soutěží. Také zde vedeme jednání k řešení. OSA, která má zájem 
pokračovat ve stávající smlouvě, již požádala o kontakty na sportovní svazy, aby s nimi 
v případě jejich zájmu uzavřela, v případě ukončení vztahu s ČSTV k 31.12.2011, individuální 
smlouvy. Zde je OSA odhaduje až jednořádový nárůst poplatků.  
 

Věříme, že pro Vás budeme mít 16.12. příznivější informace, přesto prosím, pracujte s výše 
uvedenými informacemi již nyní. 
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