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Sportovním klubům, tělovýchovným jednotám                                                          
a sportovním svazům                           
sdruženým v Pražské tělovýchovné unii                                           
Č.j. 19/2012/M/H 
 

V Praze, 27. července 2012 
 
Vážení sportovní přátelé, 

v souladu s usnesením Valné hromady Pražské tělovýchovné unie ze dne 16.5.2012 a 
následně i s rozhodnutím Výkonného výboru Pražské tělovýchovné unie ze dne 23.5.2012 
dochází v průběhu letního období ke změnám činnosti Pražské tělovýchovné unie. Tyto 
změny budou v některých případech mít dopad i na spolupráci s členskými TJ/SK a 
sportovními svazy. V následujícím textu uvádíme přehled nejpodstatnějších změn v činnosti 
PTU. 

 
Změna sídla  

Dnem 1.8.2012 dochází ke změně sídla Pražské tělovýchovné unie. Pražská 
tělovýchovná unie bude počínaje tímto datem sídlit na adrese: Hanusova 347/16, Praha 4 - 
Michle (na přiložené mapce je sídlo označeno symbolem 1). 
 

 
 
V termínu od 1.8.2012 do 10.8.2012 bude probíhat stěhování do nových prostor, 

proto nebude v této době sídlo fakticky dostupné. Zároveň od 1.8.2012 nebude dostupné ani 
původní sídlo Pražské tělovýchovné unie na adrese Pod Děkankou 82.  



Písemná korespondence 
V písemném styku bude přijímat Pražská tělovýchovná unie svoji korespondenci 

obdobným způsobem prostřednictvím stejné poštovní schránky (box 31). Úplná a správná 
nová korespondenční adresa od 1.8.2012 zní. 

Pražská tělovýchovná unie  
Box 31 
Hanusova 347/16 
140 21 Praha 4 

Písemná korespondence s původní adresou bude sice ještě po nějakou dobu doručována, 
přesto doporučujeme používat od uvedeného data výhradně novou výše uvedenou 
korespondenční adresu.  

Uvedené informace se týkají rovněž významným způsobem pražských sportovních 
svazů, které budou nadále využívat výše uvedenou adresu jako svoji korespondenční adresu 
jak ve vztahu ke svým členským subjektům, tak ve vztahu ke svým dalším partnerům. Takové 
svazy by o uvedené změně měly tyto subjekty informovat co nejdříve. 

Počínaje 1.8.2012 nebude Pražská tělovýchovná unie zabezpečovat odesílání písemné 
korespondence pro sdružené pražské svazy. Ty si musí uvedenou agendu zajistit samy 
vlastními silami. 
 
Personální změny 

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru dochází k reorganizaci sekretariátu Pražské 
tělovýchovné unie. Od 1.8.2012 budou v sekretariát PTU působit pouze 4 zaměstnanci:  
Ing. Karel Malý, Ing. Jaroslav Chvalný, Mgr. Eva Lindnerová a JUDr. Alexander Vachta. 
 
Telefonní a e-mailové spojení  

V souvislosti se změnou sídla dochází i k některým změnám v komunikačních 
spojeních. Sekretariát Pražské tělovýchovné unie bude nejpozději od 10.8.2012 mít 
zprovozněné na nové adrese následující telefonní a e-mailové spojení: 
 

 Telefonní číslo E-mail 

Ing Karel Malý 261 215 365 maly@ptupraha.cz 

Ing. Jaroslav Chvalný 261 218 987 chvalny@ptupraha.cz 

Mgr. Eva Lindnerová 261 212 238 lindnerova@ptupraha.cz 

JUDr. Alexander Vachta 261 213 916 vachta@ptupraha.cz 

obecné - info@ptupraha.cz 

 
Ostatní původně používaná telefonní čísla Pražskou tělovýchovnou unií a pražskými svazy 
sídlícími v do 31.7.2012 v objektu Pod Děkankou budou od 1.8.2012 mimo provoz.  
E-mailovou adresu ptu@bon.cz bude pro přijímání elektronické pošty ze strany PTU možno 
využívat do konce roku 2012. 
 
Jednací místnosti 

V nových prostorách sídla PTU nejsou z ekonomických důvodů najímány kromě 
kancelářských prostor další prostory určené výhradně k jednání. Z těchto důvodů nemůže 
Pražská tělovýchovná unie garantovat zejména pražským svazům prostory pro jednání jejich 
orgánů. 
 
 

mailto:ptu@bon.cz


Sídla a adresy pražských svazů 
V souvislosti se „zánikem původního sídla-adresy“ (Pod Děkankou č.e.82 – 140 21 

Praha 4), a zejména pak na pozadí ust. § 19c/ občanského zákona, je třeba náležitě upravit u 
každého sportovního svazu jeho „skutečnou adresu-sídlo“ (tedy místo, kde je schopen se 
setkávat jak se svoji členskou veřejností, tak s případnou úřední kontrolou).      
 Svazy s právní subjektivitou, které se od 1.8.2012 budou stěhovat na jinou lokalitu  
než Pražská tělovýchovná unie (volejbal, atletika) sdělí svoji novou adresu a kontakty Pražské 
tělovýchovné unii a samostatně budou informovat „své“ oddíly. Tyto svazy si musí také 
samostatně zařídit veškeré záležitosti související se změnou své adresy nebo sídla. 
 Svazy s právní subjektivitou, které neužívaly kancelářské prostory na adrese Pod 
Děkankou č.e.82, Praha 4 (lyžování, sportovní gymnastka, veslování, karate, hokejbal, šachy), 
ale měly tuto adresu uvedenu jako své sídlo nebo adresu ve stanovách, budou instruovány 
v průběhu srpna 2012, jakým způsobem musí postupovat – změna adresy nebo sídla s 
notifikací změn těchto údajů na FÚ, VZP a další veřejné instituce. 
 Svazů bez právní subjektivity se výše uvedené informace netýkají. Jsou však povinny 
se řídit pokyny uvedené v odstavci písemná korespondence s tím, že formát adresy je stejný 
s tím rozdílem, že až za název „Pražská tělovýchovná unie“ bude uváděn název konkrétního 
pražského svazu. 
 
Další informace 

Valná hromada PTU rozhodla o strukturovaných členských příspěvcích pro rok 2012, a 
to jak ze strany členských svazů, tak ze strany členských SK/TJ se splatností k 15.9.2012, 
přičemž vyslovujeme poděkování těm členským subjektům, které tyto členské příspěvky již 
uhradily před termínem splatnosti. Výkonný výbor PTU – po 15.9.2012 – rozhodne o svolání, 
termínu a programu podzimní valné (volební) hromady PTU, která by měla také posoudit 
funkčnost nového rozpočtového a organizačního modelu PTU pro potřeby členských 
subjektů .    
 

Způsob poskytování státního příspěvku na údržbu a provoz sportovních zařízení 
pravděpodobně dozná pro rok 2013 změn. Aktuální informace uvádějí, že ty TJ/SK, které mají 
ve vlastnictví nebo v alespoň 10-letém pronájmu více sportovních zařízení, které využívají 
oddíly více svazů budou podávat svoje žádost prostřednictvím svých střešních informací 
(tedy přes ČSTV). 
 

VV ČSTV rozhodl, že ČSTV nebude pro rok 2013 sestavovat Investiční program a každý 
z případných žadatelů musí svoji žádost o investiční dotaci doručit v určeném termínu a 
s předepsanou dokumentací přímo na MŠMT. Jedná se o program 133510, jehož podmínky 
jsou uveřejněny na webových stránkách MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/sport/odkazy . 
 
 
 
                                 
 
     Se sportovním pozdravem                                 Ing. Karel Malý           
                                                                              předseda Pražské tělovýchovné unie 
 

http://www.msmt.cz/sport/odkazy

