Valná hromada ČSRS, z. s.
Zpráva výkonného výboru o činnosti
Vážení členové!
Přes veškerou naši snahu a vůli uskutečnit VH 2021 v prezenční podobě, tedy za osobní účasti
delegátů jednotlivých členů ČSRS, z. s., se VH musí opět konat pouze virtuálně, tedy za stejných
podmínek jako VH v závěru loňského roku. Pandemie Covid-19 ovlivňuje náš život mnohem více, než
jsme si byli na jejím počátku schopni, a také ochotni, připustit.
Různá vládní protiepidemická opatření dopadají na ekonomiku státu, dopadají na běžný život každého
z nás. Zaběhnutá činnost v práci zájmových organizací byla narušena tak výrazně, že se jen obtížně
dokážeme vracet, či jen přibližovat k aktivitám před březnem 2020.
Nemáme od vás úplně přesné informace, ale máme dost vážné obavy z toho, že některé členské
spolky už ani činnost nevyvíjejí, že v situaci, kdy se po částečném uvolnění opatření zase zpřísňují,
rezignovali, protože sotva začnou nějakou akci připravovat, nemohou ji nakonec uspořádat. Energie
i čas vložený do přípravy tak nejsou využity a lidé ztrácejí naději a chuť. To platí o funkcionářích, to
platí o účastnících vámi pořádaných akcí.
Praktické naplnění výše uvedených slov vidíme v čerpání finančních dotací. MŠMT nám sice žádnou
dotaci v roce 2020 nepřiznalo, ale VV se podařilo získat jednorázovou dotaci z Nadace ČEZ ve výši půl
milionu korun, kterou bylo možno začít využívat od konce srpna 2020.
Vzhledem k vládnímu zákazu sportovních aktivit od konce září 2020 vedení Nadace ČEZ vyhovělo naší
podzimní žádosti o prodloužení čerpání dotace až do konce letošního roku. Bohužel to ale vypadá, že
budeme muset více jak polovinu poskytnuté částky vracet. To určitě není nic příjemného, zvláště když
jsme v minulých letech neměli dostatek finančních prostředků na podporu vašich aktivit. A teď, když
nějaké finanční prostředky máme, je nejsme schopni čerpat.
Týká se to, i když v o něco menší míře, také dotace, kterou jsme obdrželi od Národní sportovní
agentury (NSA). Obdrželi jsme ji až v červenci, přestože při vzniku NSA bylo slibováno, že kluby i svazy
budou rozhodnutí o výsledku svých žádostí znát mnohem dříve, a že budou mít finanční příspěvky na
svých účtech mnohem dříve, než tomu bylo u MŠMT. Skutečnost je ale přesně obrácená. Od MŠMT
jsme výsledek znali nejpozději počátkem května, tedy o 2 měsíce dříve, než od NSA.
Nezměnila se ani byrokracie, kterou by šlo považovat i za snahu nás od podání žádosti o dotaci
odradit. Opakované požadavky na úpravy a doplňování naší žádosti nejsou úplně běžné. Nakonec nám
nebyla jedna aktivita vůbec uznána a výše našeho požadavku byla po několikerém přepracování naší
žádosti zkrácena cca na polovinu. I tak dotace ve výši cca 600 tisíc Kč byla pro náš spolek vítanou
podporou.
Výkonný výbor VV pracuje od poslední volební valné hromady (VH) stále ve stejném složení, tedy:
Předseda: Bohumil Novák, místopředseda: Mgr. Jiří Krauskopf a člen výboru: Mgr. Evžen Knězek.
Statutárním orgánem je předseda a také místopředseda. Oba mohou jednat samostatně.
Jiří Krauskopf dále ještě vykonával funkci sekretáře a Bohumil Novák funkci ekonoma, účetního. Obě
funkce byly po část kalendářního roku finančně odměňovány.
Veškerá jednání VV byla v letošním roce vedena prostřednictvím emailové a telefonické komunikace.
Výjimkou bylo jednání VV dne 26. 10. 2021, kdy se přece jen podařilo uskutečnit společné jednání VV
a revizní komise (RK), za osobní přítomnosti nadpoloviční většiny členů VV a členů RK.
Proto zde byla provedena kontrola účetnictví, schválen protokol o vyřazení majetku, který je bohužel
z rukou bývalého předsedy Goetze v našem právním státě nedobytný a věcí, které jsou dále
nepoužitelné (viz zpráva o hospodaření).
Rozhodnutí VV o svolání VH do Jihlavy na sobotu 11. prosince 2021 za osobní účasti delegátů bylo po
tomto jednání VV připravováno, což vám bylo sděleno i ve Sdělení předsedy z tohoto jednání. Situace
v počtu nakažených, ale zejména v počtu hospitalizovaných v nemocnicích, se začala velmi rychle
zhoršovat a predikce vývoje nedávaly příliš prostoru k optimizmu. Zvažovali jsme proto i variantu
posunu konání VH 2021 na rok 2022, což Občanský zákoník (OZ) umožňuje.
Nakonec jsme zvolili variantu loňské podoby VH, protože vývoj pandemie (stále nové varanty apod.) je
tak nepředvídatelný, že bychom s prezenční formou konání VH mohli mít problém i v období prvních
třech měsíců roku 2022.
Činnost členů VV byla tedy během roku většinou soustředěna na administrování žádosti klubů
o finanční podporu činnosti členů na akce v rámci programu ČSRS „Sportujeme pro zábavu, kondici
a zdraví“ bylo do 30. listopadu 2021 uzavřeno celkem 23 smluv na akce a 9 smluv na činnost. Na jejich
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základě byly hrazeny přímé náklady na trofejní a věcné ceny, materiál na sportoviště a nájmy prostor.
ČSRS hradil členským spolkům k 30. 11. 2021 náklady v celkové výši 267 511.-Kč.
Členský příspěvek v roce 2021 uhradilo 43 členských spolků. Dle usnesení VH byla jejich výše jednotná
1 200 Kč bez ohledu na počet sdružených osob.
Podle platné smlouvy s ČASPV můžeme využívat jejich prostory k jednáním, máme možnosti naši
činnost prezentovat v jejich časopise Pohyb je život, využívat jejich vzdělávací akce za stejných
podmínek jako jejich členové. Za to ČASPV platíme ročně za každého našeho člena (klub) poplatek ve
výši 240,- Kč.
Letos jsme jejich prostory nevyužívaly (mimo celoroční uložení několika našich krabic s dokumenty
u nich ve skladu). Ani ČASPV příliš vzdělávacích akcí neuspořádala, takže naši členové neměli prakticky
možnost se nějaké z nich zúčastnit. Požádali jsme proto její VV o souhlas s neplacením tohoto
poplatku za letošní rok.
Postoj VV ČASPV byl velice nevstřícný, přestože šlo o částku necelých 10 tis. Kč. Částka pro ČSRS až tak
zanedbatelná není, když si uvědomíme, že z poskytnutých dotací Nadace ČEZ a NSA na provoz našeho
spolku nemůžeme prakticky nic čerpat, zatímco v milionových dotacích na činnost ČASPV to určitě
rozhodující položka není.
Tato nevstřícnost tak znovu nastoluje otázku další spolupráce s touto organizací. ČASPV se stala
členem ČUS na základě rozhodnutí delegátů VH ČSRS v roce 2014 z ČUS vystoupit. Nikdo samozřejmě
neočekává, že ČASPV bude ČSRS neustále vděčná, ale přece jen nám přístup většiny členů jejich VV
jeví jako nadřazený až arogantní.
Na podzim bylo nutno řešit situaci, která vznikla napadením přístupu sportovních svazů k databázi
ČUS, tedy nedodržování GDPR. ČUS musela okamžitě všem sportovním svazům přístup do své
databáze zrušit. Všechny svazy musely čekat, zda se ČUS podaří tento problém právně vyřešit.
Po několika týdnech se to skutečně podařilo, a tak bylo možno s ČUS projednat návrh textu nové
smlouvy mezi ČSRS a ČUS ohledně přístupu ČSRS do databáze ČUS. Po několika drobnějších úpravách
byl text nové smlouvy oběma stranami schválen a podepsán.
V této souvislosti žádám všechny naše kluby, které jsou zároveň členy ČUS, aby v databázi u nich byla
příslušnost k ČSRS zaznamenána. Nám tím pomůžete v naší administrativní práci (např. vyplňování
povinných údajů v žádostech o dotace), vy si ušetříte práci tím, že na vás nebudeme požadovat
informace o fyzických členech ve vašem klubu.
Na začátku prosince 2021 se předseda spolku zúčastnil on-line semináře NSA k dotačním titulům NSA
na rok 2022. Povolební situace znamená neschválení státního rozpočtu, takže počátek příštího roku
bude v tzv. rozpočtovém provizóriu. Těžko opět odhadovat délku toho období, přestože navržený
ministr financí tvrdí, že skončí nejpozději v březnu.
NSA chce své dotační tituly vypsat až po skončení tohoto období. To nám dává větší prostor na kvalitní
přípravu naší žádosti. Byli bychom rádi, kdybychom ji mohli zpracovat za vaší aktivní spolupráce, a ne
jako dosud, kdy jsme museli v drtivé většině vycházet ze starých údajů. Na druhé straně je potřeba
počítat s tím, že finanční příspěvky se k vám budou dostávat později.
Podle dostupných informací by ale dotační titul „Můj klub“ měl již fungovat, takže zde by mělo být
možno již o finanční příspěvky přímo NSA žádat.
Jaké úkoly nás společně po této VH čekají.
1. Dokončit administraci finančního příspěvku Nadace ČEZ, zejména audit.
2. Dokončit administraci finančního příspěvku NSA na rok 2021.
3. Podat si žádost k NSA na dotaci pro rok 2022.
Stejně jako v předcházejícím období 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 seminář, v rámci, jehož programu by se
také uskutečnila VH. Na základě zkušeností z jiných sportovních svazů se domníváme, že by forma
vzájemného poznávaní a mnohem většího prostoru pro diskuzi 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)
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Harmonogram pro uvedené programy bude upřesněn na základě přihlášek od členských spolků. To
bychom rádi ukončili do 31. ledna 2022.
U těch bez přihlášky budeme vycházet z žádosti MŠMT z počátku roku 2021.
4. Nadále usilovat o rozšíření členské základny.
5. Řešit úroveň spolupráce ČSRS a ČASPV.
Na závěr bych chtěl poděkovat dalším dvěma členům VV Evženu Knězkovi a Jiřímu Krauskopfovi za
jejich práci a spolupráci.
Poděkování patří také členům naší revizní komise Janu Urbanovi, Dagmar Kolandové a Jaromíru
Horákovi.
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