
Sdělení po 4. jednání VV ČSRS, z. s. 9. 5. 2017 

Vážení členové! 
 
1) Na posledním jednání VV jsme se zabývali komplexním hodnocením přípravy, průběhem  
a výsledky jednání VH. Druhým nejobsáhlejším bodem jednání byly ekonomické záležitosti. 
Účastníci VH vyjádřili spokojenost s místem konání, které je více v centru republiky než Praha (a má 
také dobré dopravní spojení), i s úrovní zabezpečení (s poskytnutými materiály včetně občerstvení). 
Několik delegátů vyslovilo nespokojenost s malým zájmem klubů o účast na jednání VH a také 
s neplněním základní povinnosti člena, jakou je placení členských příspěvků. Tato nespokojenost 
delegátů vyústila v přijatém usnesení VH. 
Zatím na něj z více jak tří set klubů reagovalo 15 (slovy patnáct), z toho 13 sdělilo, že klub RS již 
neexistuje nebo nemají zájem být nadále členy našeho spolku. 
Nejvíce připomínek delegátů bylo k délce jednotlivých zpráv. Ke všem vzneseným připomínkám na VH 
i v anketě VV zpracoval odpovědi, které budou zaslány v samostatném souboru. 
 
 

2) Velmi širokou oblastí v naší práci je ekonomika. VV se zabýval dalším postupem při řešení zatím 
neúspěšné žádosti o finanční dotaci z programu MŠMT. Osobní jednání u náměstkyně ministryně není 
v současnosti možné, takže VV nyní hledá novou cestu, což v situaci oznámené rezignace samotné 
ministryně, není zrovna jednoduché. 
Obdobná situace je při dojednávání osobního jednání u gen. sekretáře ČUS. Termín byl dosud odkládán 
s odkazem na přípravu VH ČUS. Zatím jsme se museli spokojit s příslibem, že schůzka by se mohla konat 
co nejdříve po jejím konání. 
VV se také zabýval postupem v případech, kdy několika klubům byly v roce 2015 vyplaceny finanční 
příspěvky na akce, přestože klub neměl zaplacené členské příspěvky. Nejvýraznější je tento problém u 
klubu ŠTT Spoj Group Brno, klubu bývalého předsedy RK ČSRS, z. s. Bylo rozhodnuto tyto kluby vyzvat 
k vrácení neoprávněně vyplacených dotací. V případě neúspěchu pak částky uplatnit v celkové škodě, 
která bude vymáhána v rámci trestního oznámení na bývalého předsedu spolku. 
VV konstatoval, že pouze 17 klubů zaslalo informaci o akcích, které pořádá. VV zatím schválil finanční 
příspěvky pouze klubům, jejichž akce se již uskutečnili a zaslaly její vyhodnocení s potřebnými 
podklady. 
VV projednal i další žádosti, ale finanční příspěvek dosud nemohl schválit. Důvodem je např. nejasnost 
pořadatele akce (spolupořadatelství klubu RS), nedodání všech potřebných účetních podkladů apod. 
VV upozorňuje, že nestačí poslat pouze kopii paragonu, účtenky, faktury, ale že je nutné k tomu přiložit 
i kopii účetního výdajového pokladního dokladu, nebo bankovního výpisu, který dokazuje zaúčtování 
nákladu do účetnictví TJ/SK!  
Dále je třeba připomenout, že prvotním dokladem pro finanční příspěvek na akci je podání žádosti na 
příslušném formuláři, který najdete na naší webové stránce v sekci „dokumenty“. 
 
 

3) Komunikace s VV a přímo s předsedou. Mailová adresa na VV je vám známa (info@csrs.cz). K ní má 
přístup předseda a místopředseda (zároveň sekretář). Vzhledem k tomu, že na tuto adresu chodí hodně 
mailů, mohlo by se stát, že mail určený předsedovi může být přehlédnutý. Pokud tedy někdo z vás chce 
napsat přímo p. předsedovi, může použít adresu predseda@csrs.cz.  
 
 

4) Po skončení jednání VV se uskutečnilo společné jednání VV a nově zvolené RK. Byla konstatována 
spokojenost s tím, že po delší době je složení RK opět tříčlenné. Byla vyjádřena naděje, že RK bude 
skutečně v tomto složení (v plném počtu) pracovat až do příští VH. Byla dohodnuta spolupráce  
a koordinace obou orgánů. 
 
Jihlava 11. 5. 2017  
Bohumil Novák 
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