
Sdělení předsedy pro členy ČSRS č.1/2020 
(po  jednání VV ČSRS, z. s. 4. 2. 2020) 

Vážení členové! 
     Po delším období, kdy členové VV řešili problematiku našeho z. s. e-maily a telefonicky, jsme se sešli k osobnímu 
jednání. Z obsahu jednání vybírám následující informace: 

• Revizní komise 
Tentokráte za účasti p. Urbana, místopředsedy revizní komise. Ten VV informoval o tom, že p. Rychtecký, 

předseda RK, skončil ve své funkci, protože výbor TJ OB Č. Budějovice sdělil, že klub RS v jejich TJ končí svou činnost 
k 31. 12. 2019. Zbývající členové RK na základě Stanov ČSRS (bod č. 8, čl. 10), do RK kooptovali dr. Jaromíra Horáka 
z klubu TJ Liga 100 Ostrava (ev. č. 440). 

• ČASPV 
 

Jednání VV se jako host zúčastnil p. Zítko, předseda ČASPV. Byl podepsán dodatek Smlouvy o spolupráci, který 
reaguje na změnu v placení členského příspěvku schválené na naší VH v listopadu 2019. Zároveň nás informoval: 
. o současném dění ve sportovním prostředí, zejména v souvislosti se vznikem Národní sportovní agentury, stále 
není jasný způsob schvalování žádostí o finanční dotace na letošní rok, termín jejich vyřízení 
. o probíhajícím jednání ČOV o prodloužení smlouvy o pojištění a poplatcích za autorská práva (zatím stále ještě 
platí dosavadní smlouvy) 
. o akcích, které ČASPV pořádá (viz www.caspv.cz, proklik na jejich web je i na naší webové stránce), vyjádřil lítost 
nad tím, že ze strany ČSRS nejsou semináře dosud využívány, zvláště když naši členové mají jako jediní stejné 
podmínky účasti jako jejich členové, tedy finančně zvýhodněné oproti zájemcům z jiných subjektů 
. o nových programech, např. Zápolení na dálku, který umožňuje porovnávání vlastní výkonnosti v 5 disciplínách, 
aniž by to vyžadovalo finanční náklady spojené s účastí na závodech, více informací naleznete opět na výše 
uvedené webové adrese v levém sloupci pod názvem „Projekty“. 

• Ekonomika 
 

Velký časový prostor byl samozřejmě věnován ekonomickým záležitostem. 
. v roce 2019 členské příspěvky zaplatilo 48 klubů, co je příčinou poklesu platících členů nevíme, protože jsme od 
nich nedostali žádné sdělení o ukončení činnosti, či nezájmu být nadále členy ČSRS 
. při hodnocení poskytování finančních příspěvků v roce 2019 jsme konstatovali, že u některých klubů přetrvává 
jakási liknavost při vyúčtování dotace, požadované materiály do jednání VV nezaslalo devět klubů, a to přes několik 
výzev a urgencí, VV proto rozhodl vyplácení finančních příspěvků za rok 2019 ukončit 
. jsme si vědomi, že náš finanční příspěvek není vysoký, ale uvedený přístup určitě není výrazem dobré spolupráce, 
v roce 2018 nám způsoboval nemalé problémy, protože v podmínkách dotace poskytnuté MŠMT byl závazný 
ukazatel vyčerpání 90% poskytnuté částky do 24. 11. 2018, tato podmínka platí i pro žádosti o dotaci na rok 2020 
. při zasílání finančních příspěvků jsme u několika klubů zjistili, že mají zřízen nový účet, takže zaslání příspěvku se 
zkomplikovalo, prodloužilo, žádám proto všechny kluby, aby veškeré změny, tedy nejen účtů, ale i personální, 
kontaktů apod. neprodleně sdělovaly našemu sekretáři 
. většinu podkladů pro vyúčtování, např. účetní doklady, je možno zasílat elektronicky, ale smlouvu o spolupráci při 
organizování akce je nutno poslat ve dvou výtiscích klasickou poštou, aby podpis a razítko bylo originální, přidělá to 
sice práci, ale kontroly to tak vyžadují, dopis není nutné posílat doporučeně, aby se zbytečně nenavyšovaly náklady 

• Dotace MŠMT 
. na základě vašich přihlášek jsme zpracovali žádost o finanční dotaci na letošní kalendářní rok, do níž jsme zahrnuli 
nejen organizaci jednorázových aktivit (přihlásilo se 40 klubů), ale i pravidelnou činnost (25 klubů), konání 
odborného semináře (zatím 13 klubů) a administrativní činnost  

• Členské příspěvky 
. upozorňuji ale, že dotaci může obdržet pouze řádný člen ČSRS, tzn. klub, který má na daný kalendářní rok 
zaplacený členský příspěvek, do jednání VV tak ale učinily pouze 3 (!!) kluby 
. upozorňuji rovněž, že VH v listopadu 2019 schválila změnu členského příspěvku, nově se platí částka v paušální 
výši 1 200,- Kč za klub, tedy bez rozdílu počtu fyzických osob v něm působících 
. VH schválila pro zaplacení členského příspěvku termín do konce února, letos tedy do 29. 2. 2020, věřím proto, 
že nesplněním této základní členské povinnosti nebudou vznikat zbytečné komplikace 
 

• Příprava VH ČSRS 2020 
. VV se zabýval hodnocením VH 2019 a přípravou VH 2020.  
. bylo konstatováno, že VH 2019 se uskutečnila v důstojném prostředí, že měla dobrou pracovní atmosféru, věcnou 
diskuzi 

http://www.caspv.cz/


. opakující se nespokojenost je stále s účastí, kvůli ní bylo zrušeno jednání v původním květnovém termínu,  
a přestože náhradní termín byl znám dlouho dopředu, účast se proti předchozím rokům nezlepšila 
. mrzí nás to, účast na VH a možnost tak spolurozhodovat o směřování ČSRS je velmi důležitým právem člena, 
téměř by se dalo říci povinností 
. v letošním roce se VH bude konat v neděli 24. 5. 2020, protože v sobotu 23. 5. 2020 se bude konat odborný 
seminář, na který se zatím přihlásilo 13 klubů, v programu počítáme s řadou témat, o nichž se domníváme, že jsou 
ve vaší práci potřebná i zajímavá, např. internetová prezentace, vyúčtovávání dotací, ochrana osobních údajů, 
autorská práva, představení Národní sportovní agentury apod. 
. samozřejmě přivítáme i další vaše náměty, pokud je máte, sdělte je na dresu info@csrs.cz do konce února, 
abychom je mohli do programu zařadit a zajistit kvalitního lektora 
 
. VV se sejde v úterý 21. 4. 2020 na dalším jednání, aby schválil materiály pro jednání VH, proto pokud budete mít 
jakékoli náměty k průběhu VH, sdělte nám je nejpozději do 17. 4. 2020, abychom je mohli řádně projednat 
 

. VV se pro zvýšení vaší informovanosti rozhodl vám přeposílat Zpravodaj ČUS a Olympijský magazín, v nichž 
naleznete nejrůznější aktuální informace, věříme proto, že vám to ve vaší práci pomůže 
 
. Do roku 2020 vám za sebe i členy VV přeji hodně zdraví, pevné nervy, dostatek nápadů a energie k jejich realizaci. 
 
 
 

Jihlava 16. 2. 2020     

        
Bohumil Novák 

               předseda spolku 
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