Zpráva výkonného výboru o činnosti spolku
pro Valnou hromadu ČSRS, z. s. 2020
konanou per rollam
Výkonný výbor (dále jen VV) od minulé valné hromady (dále jen VH) pracoval ve složení:
Bohumil Novák (předseda), Mgr. Jiří Krauskopf (místopředseda) a Mgr. Evžen Knězek, člen
výboru.
Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda.
Jiří Krauskopf dále vykonával funkci sekretáře a Bohumil Novák funkci ekonoma, účetního.
Obě funkce jsou finančně odměňovány (viz dále).
VV se od poslední VH v listopadu 2019 sešel třikrát, vždy v sídle ČASPV v Praze-Stodůlkách.
Poslední osobní jednání se uskutečnilo 4. 2. 2020, protože po vypuknutí pandemie Covid 19
v březnu 2020 a vyhlášení nouzového stavu, jsme přešli na jednání prostřednictvím emailové
a telefonické komunikace.
Standardním programem všech schůzí VV bylo administrativní uzavření zápisu z minulého
jednání VV (tj. vyhotovení originálu, jeho podepsání a opatření zápisu ochranným prvkem),
projednávání aktuálního stavu členské základny, schvalování všech finančních operací (tj.
příjmů a výdajů od posledního jednání VV), průběžné hodnocení smlouvy uzavřené s ČASPV.
Hlavní pozornost VV byla zaměřena na administraci žádosti klubů o finanční podporu jejich
činnosti v listopadu a v prosinci 2019. V rámci programu ČSRS „Sportujeme pro zábavu,
kondici a zdraví“ bylo celkem uzavřeno 31 smluv o „Spolupráci na akce pro sportující
veřejnost“, konané v roce 2019. Na základě smlouvy byly žadatelům hrazeny přímé náklady
na trofejní a věcné ceny, materiál na sportoviště a nájmy prostor. ČSRS tak pomohl členským
spolkům uhradit náklady v celkové výši 86 300,- Kč. Závěrečné vyúčtování bylo zasláno
MŠMT, které jej schválilo bez výhrad.
Na počátku roku 2020, byla zpracována a podána žádost v dotačním programu MŠMT pro
sportující veřejnost v celkové částce 1 116 342,- Kč (na jednorázové sportovní akce pro
veřejnost to bylo 436 600,- Kč, na pravidelnou sportovní činnost 375 780,- Kč, na vzdělávání
sportovních činovníků 45 220,- Kč a na administrativní servis aktivit 258 742,- Kč).
Koncem června 2020 nám ale bylo oznámeno zamítnutí naší žádosti z důvodu, že ČSRS není
členem Českého olympijského výboru.
Naši žádost jsme před jejím podáním na MŠMT konzultovali s ČASPV, jejímž přidruženým
členem ČSRS je. ČASPV v seznamu členů ČOV uvedena je, takže jsme byli přesvědčeni, že
poněkud zvláštní podmínku MŠMT splňujeme. Vždyť nám naše přidružené členství v ČASPV
zabezpečuje zdravotní pojištění, poplatky ochranným autorským svazům apod., které
sjednává ČOV a ČUS.
Proto pro nás bylo zdůvodnění zamítnutí, naší žádosti velkým překvapením, zejména
následné zdůvodnění, že nejsme přímým členem ČOV, ale pouze nepřímým prostřednictvím
ČASPV. Podmínka přímého členství v ČOV nebyla v manuálu MŠMT nijak podrobněji
specifikována.
Na dotaci MŠMT není právní nárok. Přesto jsme se snažili o změnu rozhodnutí. Vzhledem
k tomu, že v polovině tohoto roku přešla agenda dotací z MŠMT na Národní sportovní
agenturu (NSA), MŠMT s námi přestalo komunikovat.
Členský příspěvek v roce 2020 uhradilo 42 členských spolků. Dle usnesení VH byla jejich výše
jednotná 1 200,- Kč bez ohledu na počet sdružených fyzických osob.
Na situaci vzniklou zamítnutím žádosti o finanční dotaci jsme okamžitě zareagovali. Sekretář
a účetní přešli do režimu neplaceného volna. Veškerá jednání VV se po skončení nouzového
stavu uskutečňovala již pouze internetovou poštou a telefonicky.
Začali jsme rovněž hledat, zda by se nedaly nějaké finanční prostředky získat z jiných zdrojů.
Podařilo se nám získat kontakty na Nadaci ČEZ. Jednání byla nakonec úspěšná. V srpnu byla
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podepsána smlouva o poskytnutí finanční částky ve výši 500 000,- Kč na podporu veřejně
prospěšných projektů. Je tedy určena výhradně na sportovní akce a činnost.
Vzhledem k omezenému času pro zpracování naší žádosti jsme vycházeli z podkladů pro naši
žádost na MŠMT, kam se přihlásilo 42 členů. Na jednoho člena tak v průměru připadá částka
11 500,- Kč. Čerpání dotace je možné na akce pořádané až po termínu podepsání smlouvy,
konkrétně tedy od 18. 8. 2020 až do 31. 7. 2021.
Víme, že ne každému se letos podařilo uskutečnit nějakou akci. Na základě telefonických
rozhovorů předpokládáme, že v tomto kalendářním roce z poskytnuté dotace vyčerpáme
okolo 70 000,- Kč. Výhodou je, že o příspěvek je možno žádat i v příštím roce, včetně těch
členů, kteří letos uvedenou průměrnou částku nevyčerpají v plné výši.
Po MŠMT převzala v polovině letošního roku rozdělování dotací ze státního rozpočtu Národní
sportovní agentura. Začátkem listopadu vydala výzvu k podávání žádosti v programu „Pohyb
a zdraví“. Na tuto výzvu nyní pro naši žádost zpracováváme podklady. Věříme, že i za vaší
aktivní spolupráce, ke které jste byly emailem vyzváni 14. 11. 2020, kde vám byly zaslány
přihlášky do tohoto programu.
VV se musel zabývat i situací vzniklou odstoupením p. Rychteckého z funkce předsedy RK. VV
sice nemá žádnou pravomoc situaci přímo řešit, ale jeho členové se snažili při hledání
vhodného kandidáta na kooptaci do RK pomoci. Jsme proto rádi, že p. Horák projevil ochotu
se do práce RK zapojit, viz Zpráva o činnosti RK.
Jaké úkoly nás společně ještě v letošním roce čekají.
1. Administrace finanční podpory spolkových členů na akce, které se uskutečnily po 18. 8.
2020, z finanční prostředků poskytnutých Nadací ČEZ. Zatím o příspěvek požádalo pět členů.
2. Podat si žádost k NSA na dotaci pro rok 2021, v níž stejně jako v poslední žádosti na MŠMT
budou pro naše členské spolky vypsány tři naše vlastní dotační programy:
a) Sportujeme pro zábavu, kondici a zdraví – jedná se o podporu jednorázových sportovních
akcí pro veřejnost.
b) Sport je můj životní styl – jedná se o pravidelnou sportovní činnost přístupnou všem
zájemcům bez omezení.
c) Vzdělávání sportovních činovníků – jedná se o dvoudenní akci, seminář, v rámci jehož
programu by se také uskutečnila VH. Na základě zkušeností z jiných sportovních svazů jsme
přesvědčeni, že forma vzájemného poznávání a mnohem většího prostoru pro diskuzi, by
mohla být přínosem i pro náš spolek. Předpokládaným místem konání by mohl být Hotel
Farma, který je mimo město v těsné blízkosti silnice č. 34 Humpolec – Pelhřimov.
Harmonogram pro uvedené programy bude upřesněn na základě přihlášek od členských
spolků. Ty bychom rádi ukončili do 25. listopadu. Je to krátký termín, ale vznikl z důvodu
krátké doby pro zpracování a podání žádosti k NSA. U těch, kteří nám přihlášky v uvedeném
termínu nezašlou, budeme muset vycházet z jejich podkladů pro naši žádost do programu
MŠMT z počátku roku 2020.
3. Nadále usilovat o rozšíření členské základny.
V příštím roce bychom rádi administrovali dotaci od NSA. Její zadání má, proti dřívějším, širší
možnosti využití. Také by prospělo obnovení činnosti VV prezenčním způsobem, jak ukládají
stanovy. To bude závislé jednak na stavu pandemie Covid 19 a úspěšnosti naší žádosti
o dotaci NSA.
Na závěr bych chtěl poděkovat dalším dvěma členům VV Evženu Knězkovi a Jiřímu
Krauskopfovi za jejich práci a spolupráci.
Poděkování patří rovněž členům revizní komise Janu Urbanovi, který byl pověřen řízením RK,
Dagmar Kolandové a Jaromíru Horákovi.
Věřme, že situace nám brzy dovolí se na jednání valné hromady sejít osobně.
Bohumil Novák
předseda ČSRS, z. s.
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