
Valná hromada ČSRS v Jihlavě 26.5.2018 

Zpráva výkonného výboru o činnosti 

 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval ve složení: 

Předseda: Bohumil Novák 

Místopředseda: Mgr. Jiří Krauskopf 

Člen výnoru: Evžen Knězek 

Statutárním orgánem je předseda a místopředseda 

Navíc Jiří Krauskopf vykonával placenou funkci sekretáře a Bohumil Novák placenou funkci 

ekonoma, účetního. 

 

VV se sešel celkem sedmkrát, vždy v sídle ČASPV v Praze Stodůlkách. 

Standardním programem všech schůzí bylo administrativní uzavření zápisu z minulého VV, 

vyhotovení originálu, jeho podepsání a opatření ochranným prvkem. 

Dále se zabýval stavem členské základny a schválením všech finančních výdajů od 

posledního VV.  

Administroval žádosti o finanční podporu činnosti členů, projednával a schvaloval jejich 

výši, po uskutečnění akcí v žádostech. Od VH 2017 bylo uzavřeno 36 darovacích smluv na 

akce konané v roce 2017. U akcí 2018 zatím čekáme na výsledek naší žádosti v grantovém 

programu MŠMT.  

Celoročně jsme také plnili náročný úkol prověřování a aktivaci klubů a TJ uvedených 

v původních seznamech. Jednalo se o více jak 300 klubů. Největší podíl na tom mají Jiří 

Krauskopf a Evžen Knězek.  

 

Mimo toto pravidelné jednání proběhla schůzka 7.9.17 na ústředí ČUS s Mgr. Janem 

Boháčem, generálním sekretářem ČUS, kde byla projednána smlouva o přístupu do IS 

ČUS. Administrátorem, dle této smlouvy byl ustanoven sekretář Jiří Krauskopf.  

Hned vzápětí 11.9.17 proběhlo další jednání, tentokrát s náměstkem pro sport MŠMT Ing. 

Kovářem. Účelem bylo, po zamítnuté naší žádosti v grantovém programu V. MŠMT, 

dojednat mimořádný finanční příspěvek na činnost. Výsledkem bylo podání žádosti 

zvláštního zřetele se stejnými parametry, jaké měla původní žádost. Nakonec ani zde nám 

nebylo vyhověno, i přes příznivé sliby o kladném vyřízení. 

Obou jednání se zúčastnil také Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV. 

 

VV také vedl jednání s vedením ČASPV o změně smlouvy o spolupráci. Prvotní snaha ČASPV 

byla uzavřít stejnou smlouvu, jakou mají s ostatními přidruženými členy ČASPV. Podařilo 

se je přesvědčit o specifičnosti postavení ČSRS vůči ČASPV a ponechat zachování podílu 

ČSRS na případných dotačních grantových programech MŠMT, které ČASPV obdrží. 

V konečné podobě byla ustanovení o tomto podílu zkonkretizována a upřesněna. Smlouva 

byla, při přítomnosti našeho předsedy projednána a schválena VV ČASPV 4.12.2017 a na 

schůzi VV 9.12. oboustranně podepsána. 

 

11.1.18 došlo k soudnímu projednání žaloby bývalého předsedy Goetze na neplatnost 

usnesení VH 2016, na které byl dovolán z funkce. Po krátkém jednání soudkyně městského 

soudu Praha, rozhodla o přerušení soudního jednání na jeden rok, s tím, aby se obě strany 

pokusily sjednat smír. Termín projednání byl nařízen po několika našich urgencích o 

stanovaní termínu.  

 

10.4.17 bylo zahájeno oddělením hospodářské kriminality v Českých Budějovicích 

vyšetřování našeho trestního oznámení hospodářské zpronevěry na Marcela Goetze, tak 

jak nám uložila VH 2016. Výsledek šetření byl ovšem velmi laxní, v něčem až bagatelizující 

a neodpovídající skutečnosti. Proto jsme podali na jeho výsledek stížnost na státní 

zastupitelství. To původní rozhodnutí vyšetřovatele zrušilo a nařídilo opakování 

vyšetřování. Vyšetřování není zatím ukončeno.   

 



Od září 2017 se VV také věnoval přípravě této valné hromady. Šlo především připravit 

potřebné dokumenty, které byly spolu s pozvánkou rozeslány 25.4.18. Předtím, ale 

sekretář Jiří Krauskopf věnoval velké úsilí, přesvědčit a přimět členy ke splnění základní 

povinnosti, kterou je zaplacení členského příspěvku. Jen tyto kluby bylo možno považovat 

za právoplatné delegáty valné hromady. Členský příspěvek za rok 2018 zaplatilo nakonec 

58 členů. 

 

V posledním týdnu února 2018 konečně MŠMT vyhlásilo neinvestiční program „Organizace 

sportu“. V něm jsme splňovali podmínky výzvy č.2 – Podpora sportu pro všechny. 

Koncepce je zcela odlišná od předchozí z roku 2016. Doba na podání žádostí v termínu byla 

dva týdny. Na seznámení a vyhotovení žádosti měl Bohumil Novák prakticky týden, jelikož 

odjížděl na zahraniční zájezd. Naštěstí koordinátorka programu na MŠMT byla velmi 

ochotná spolupracovat, takže doufejme, že žádost má splněny všechny náležitosti. Do 

žádosti mohl být zařazen jen jeden program, který vycházel z nahlášených akcí našich 

členů. Nakonec jeho harmonogram obsahuje 103 akcí od 37 členů, kteří tyto akce nahlásili 

do kalendáře. Byla možnost zařazení také programu pravidelné sportovní činnosti. Na tu 

ale nebyly k dispozici podklady od členů. Od MŠMT je avízovaná snaha vydat programy na 

rok 2019 o školních prázdninách. Proto bude v tomto nutná daleko větší aktivita od našich 

členů. 

 

Jedním z úkolů uložených VH 2017 byla novelizace internetové stránky svazu. Nová podoba 

stránky je v provozu od prosince 2017. Informovanost členů je upřednostněna před 

propagačním grafickým zpracováním. Další výhodou je, že její editaci zvládne průměrně 

zdatný uživatel počítače. 

 

První a poslední zasedání VV se uskutečnilo společně se členy revizní komise. Mimo to byla 

pověřenou členkou RK Dagmar Kolandovou provedena dvakrát kompletní kontrola 

hospodaření a vedení účetnictví. V průběhu roku ze strany RK přišlo několik námětů. Na 

jejich základě je připravena úprava organizačního řádu. Jeho schválení je ponecháno nově 

zvolenému výboru na této VH. 

 

Jaké úkoly nás společně v letošním roce ještě čekají.  

 

1.Jednak je to provedení a uzavření programu „Sportujeme pro kondici a zdraví“ ze žádosti 

na MŠMT. Uzavření a vypořádání zařazených akcí se členy nebude formou darovacích 

smluv, ale smlouvami o spolupráci. ČSRS bude spolupořadatel těchto akcí a bude se podílet 

na specifikovaných nákladech. Přesný postup bude nutno předtím konzultovat, aby 

odpovídal MŠMT. Dále bude pravděpodobně potřeba upravit celkový rozpočet, dle výše 

schválených prostředků MŠMT. 

Ruku v ruce z předchozím bude nutno shromáždit podklady na novou žádost k MŠMT pro 

rok 2019. Doufejme jen, že to nebude opět zcela odlišná koncepce od té letošní. 

 

2.Dále bude nutno připravit seznamy sdružených osob u našich členů, pro připravovaný 

jmenný rejstřík MŠMT, bez kterého nebudeme mít na nějakou dotaci nárok. Rejstřík bude, 

oproti stávajícím seznamům, především rozšířen o údaj adresy trvalého pobytu. 

 

3.Dalším úkolem bude, při vzájemné spolupráci, vypořádání se směrnicí EU o ochraně 

osobních údajů. Směrnice platí od května 2018 a souhlas se zpracováním osobních údajů 

musí podepsat každá sdružená osoba ve spolku. Vzorový formulář pro tento souhlas bude 

k dispozici na naší webové stránce. Spolek pak tyto souhlasy bude archivovat na 

bezpečném místě.    

 

4. Nadále usilovat o rozšíření členské základny. 

 

 

 



Na závěr bych chtěl poděkovat dalším dvěma členům VV Evženu Knězkovi a zejména Jiřímu 

Krauskopfovi, který má největší podíl na aktivaci členské základny, komunikaci se členy a 

dalšími institucemi i organizacemi, za jejich práci a spolupráci. 

Poděkování patří také členům revizní komise Josefu Rychteckému, Janu Urbanovi a Dagmar 

Kolandové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


