
  
 
 
   

Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek                                                  
Ohradské náměstí, 150 00 Praha-Stodůlky  
IČO 005 50 240  
  
 
 

Vážení sportovní přátelé! 
 
Život se nám všem v mnohém změnil. Pandemie Covid 19 ovlivňuje kde co. A jak se zdá, ještě nějakou dobu 
asi naše činnosti v soukromém i pracovním životě, stejně jako ve volném čase, ovlivňovat bude. 
 
DOTACE 
 
Některé věci se však nezměnily. Zde je ale nutno dodat, bohužel. Patří sem přístup MŠMT k žádostem ČSRS o 
finanční dotace. Naše žádost na kalendářní rok 2020 byla opět vyřazena z oprávněných žadatelů. Tentokráte 
z důvodu, že ČSRS prý není členem Českého olympijského výboru.  
Když jsme toto rozhodnutí rozporovali, dočkali jsme se vysvětlení, že nejsme skutečnými, přímými členy 
Českého olympijského výboru, ale pouze jako přidružený člen ČASPV, který členem ČOV je. 
To, že v manuálu Výzvy takového dělení není uvedeno, MŠMT nezajímá. Snažíme se o zvrácení tohoto 
rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, že MŠMT rozdělovalo finanční dotace letos naposledy, a vzhledem k tomu, 
že MŠMT má i jiné starosti (nejen s Covidem, ale i soudu), moc velkou šanci si už nedáváme. 
 
To ale neznamená, že bychom rezignovali na hledání jiných zdrojů, kterými bychom mohli podpořit vaši 
činnost. O finanční podporu jsme požádali Nadaci ČEZ. A tentokráte jsme byli úspěšní. Maximální částka, o 
kterou jsme mohli požádat, byla 500 000,- Kč. Ta nám byla také schválena (je to však necelá polovina částky, 
o kterou jsme žádali MŠMT). Znamenalo to provést v našich záměrech určité úpravy. Po seznámení se se 
smluvními podmínkami jsme připravili vlastní manuál, který si vám dovolujeme poslat v příloze. 
 
Čerpat tyto finanční prostředky je možno na akce, které se uskutečnily od 18. srpna 2020, a které se uskuteční 
až do 31. července 2021. Do našeho programu „Sportujeme pro zábavu, kondici a zdraví“ je přihlášeno 44 
členů s celkem 120 akcemi. Průměrný příspěvek na jednoho člena (klub) by z této dotace vychází na 11 500,- 
Kč.  
Nadaci ČEZ budeme muset doložit čerpání částky 177 000,- Kč z jiných zdrojů (ČSRS 20 000,- samospráva 
100 000,- ostatní 57 000,-) jako spoluúčast na financování akcí.  Zatím nevíme, jakým způsobem se tento údaj 
bude dokládat a prokazovat, ale věříme, že s vaší aktivní spoluprací by s tím problém neměl být. Tuto podporu 
tedy zatím evidujte u sebe, aby ji v případě potřeby bylo možno ČSRS vykázat. 
 
VALNÁ HROMADA 
 
A ještě poznámka ke konání valné hromady. Vývoj současných opatření příliš optimismu nedává, takže 
předpokládaný termín 21. listopadu 2020 se stal nereálným. Formu konání VH řešíme s LPO ČUS. Online forma 
se nám jeví jako neproveditelná, takže nejpravděpodobnější se zatím zdá forma emailovou poštou. Program 
VH, zpráva činnosti výboru, zpráva o hospodaření, rozpočet, návrh usnesení budou zasláni elektronickou 
poštou, přihlášeným do této formy VH. Ta je přípustná na základě zákona Covid 19.  Nevýhodou této formy 
VH je, že se o návrzích pouze hlasuje. Nelze podávat pozměňující návrhy. VH je ale nutná k přiznání případné 
dotace vypsané národní sportovní agenturou a uzavření hospodářského roku. 
 
V Jihlavě 23. 10. 2020 
                                                                                  Bohumil Novák 
                předseda ČSRS, z. s. 

       
 


