
Sdělení předsedy spolku po jednání VV ČSRS, z. s. 3. 1. 2019 

Vážení členové! 
     Dnešní „Sdělení“ nemohu asi začít jinak než přáním všeho dobrého v roce 2019, přáním, aby se 
vám podařilo organizovat akce, o které bude mezi vašimi členy i veřejností zájem, abyste na jejich 
organizování měli dostatek finančních prostředků i lidí ochotných přiložit ruku k dílu a samozřejmě, 
abyste si vše užívali ve zdraví. 
 
     První informace se týká vyúčtování finanční dotace, kterou se nám v minulém roce podařilo získat 
od MŠMT. VV konstatoval, že dotace byla rozeslána klubům, které byly do naší žádosti zařazeny, a že 
byly dodrženy všechny termíny pro odeslání příspěvků uvedených v rozhodnutí MŠMT, že i 
administrativně vše proběhlo v pořádku. Věříme proto, že úspěšně dopadne i kontrola ze strany 
MŠMT. 
     Abychom se vyhnuli některým problémům, které jsme vzhledem k podmínkám tvorby naší žádosti 
i trochu předpokládali, žádali jsme vás již několikrát o zaslání vyplněné Přihlášky do programu MŠMT 
na rok 2019. Máme v úmyslu naši žádost rozšířit o další projekty. Zatím nám ale přihlášky zaslala jen 
polovina našich členů! Dovoluji si vás, kteří jste tak dosud neučinili, požádat o co nejrychlejší zaslání 
vyplněného formuláře, abychom se vyhnuli podobným problémům, jako v žádosti o dotaci na rok 
2018. 
     Vzhledem k tomu, že některé kluby nebyly v žádosti o dotaci MŠMT na rok 2018 zařazeny, 
zejména proto, že jsme o jejich akcích nebyli informováni, nebo proto, že teprve vloni obnovily své 
členství, rozhodli jsme se poslat finanční příspěvek také klubům, které o něj požádali na základě 
našich předchozích pravidel. Tyto kluby v následujících dnech obdrží text darovací smlouvy a budou 
požádány o zaslání kopií účetních dokladů. 
     Tento postup je ale nutno považovat za výjimečný. VV upozorňuje, že klub, který nezašle 
vyplněnou Přihlášku do programu MŠMT na rok 2019 nejpozději do 31. 1. 2019, a nebude tedy do 
něho zařazen, nebude již moci VV žádat o jiný finanční příspěvek z našich vlastních zdrojů. 
 
     Druhá informace se týká nově vznikajícího Rejstříku žadatelů o dotaci z MŠMT. Většina z vás si 
tímto administrativním procesem asi prošla, takže ví, že to nebylo zrovna jednoduché. Bohužel naši 
práci komplikovala neznalost potřebných údajů od některých klubů. Přestože jste byli v minulém roce 
opakovaně sekretářem spolku žádáni o zaslání potřebných podkladů, chybělo jich poměrně dost. 
Nakonec se vše podařilo dokončit za spolupráce ČUS. Tím jsme splnili základní podmínku pro 
podávání žádostí o finanční dotaci z MŠMT. 
     Jen si znovu dovoluji připomenout, že se snažíme, abyste z naší strany nebyli zbytečně zatěžováni, 
ale na druhé straně si také nezasloužíme, aby nám byla naše práce pro vás zbytečně ztěžována. 
 
     Třetí informace se týká přípravy valné hromady 2019. Její termín byl stanoven na sobotu 25. 
května 2019. VV projednal a schválil přípravu VH po stránce organizační i obsahové. 
     Rádi bychom konání VH spojili s konáním odborného semináře, který by se konal den před VH. Ze 
zatím došlých přihlášek do programu MŠMT 2019 (kde je otázka na zájem o seminář) je mírná většina 
pro jeho konání. I proto potřebujeme zaslat již zmíněnou Přihlášku co nejdříve, abychom mohli 
zahájit práci na zabezpečení semináře (kapacita ubytování i program). 
      S konáním VH souvisí i diskuze okolo výše členského příspěvku. Ne nejde nám o často používaný 
argument, že členský příspěvek je od VH v r. 2014 stále stejný. Jde nám o to, aby členské příspěvky 
byly řádně placeny, abychom mohli v našich žádostech o finanční příspěvky vykazovat skutečnou 
členskou základnu. 
     Chápeme, že za stávajících podmínek by klub, mající několik set fyzických osob, zaplatil na 
členských příspěvcích mnohem více, než bychom mu mohli z VV poslat ve formě finančních příspěvků 
na akce. Na rozdíl od většiny jiných sportovních svazů nás tato otázka skutečně zajímá. Jde tedy o 
nalezení formy, která nebude složitá na výpočet, která více nezatíží početně malé kluby, která 



nezatíží početně velké kluby. Nebude to jednoduché, ale rádi bychom delegátům VH předložili návrh 
na novou výši ČP. 
     Na tento kalendářní rok ale výše ČP stále zůstává ve výši 20,- Kč za každou fyzickou osobu bez 
rozdílu věku. ČP je nutno zaslat do konce února 2019 (usnesení VH 2018 - IV b) 5) na účet ČSRS, z. s. 
(3733271389/0800). Jako variabilní číslo uvádějte evidenční číslo vašeho klubu v ČSRS. Pokud jej 
někdo neví, nebo si jím není jistý, kontaktujte sekretáře (jirikrauskopf@seznam.cz, 778 043 070).  
 
     VV se také zabýval aktuálním stavem sporů s p. Goetzem, bývalým předsedou. První se týkal jeho 
žaloby na neplatnost VH 2016, na níž byl z funkce předsedy odvolán. Jednání u MS v Praze v polovině 
ledna 2018 nás překvapilo svým velmi nestandardním průběhem, když jsme byli vyzváni k nalezení 
odpovídající formy omluvy. To jsme samozřejmě museli odmítnout. Podařilo se nám nalézt 
argumenty, na které p. Goetz několik dnů před listopadovým pokračováním reagoval odstoupením 
od své žaloby (tzv. zpětvzetí). Požadoval ale po svazu zaplacení soudních výdajů. 
     To jsme samozřejmě rovněž odmítli a MS soud skutečně rozhodl, že naopak p. Goetz je povinen 
nám uhradit naše soudní výlohy. V této chvíli nemáme ale informaci, zda se p. Goetz proti tomuto 
rozhodnutí neodvolal. 
     Poněkud komplikovanější, a po pravdě řečeno i záhadnější, je pro nás vývoj v trestním oznámení, 
které na p. Goetze podal VV. První rozhodnutí vyšetřovatele trestní oznámení odložit na základě naší 
stížnosti dozorující okresní státní zástupkyně zrušila a nařídila vše došetřit.  
      Vyšetřovatel ale dospěl ke stejnému rozhodnutí. Přestože se ani v něm nevypořádal se základními 
fakty, dozorující okresní státní zástupkyně rozhodnutí potvrdila. Totéž učinila i krajská státní 
zástupkyně v odpovědi na naši žádost o dohled nad prací okresní státní zástupkyně. 
     Tím jsme prý vyčerpali oficiální možnost našich tzv. nezávislých orgánů činných v trestním řízení. 
Jsme jejich postupem velmi rozhořčeni a nehodláme se s tím smířit. Pan Goetz se nemůže domnívat, 
že mu projde vylepšování bilance jeho tehdejšího podnikání (rodinného rozpočtu) z peněz ČSRS, tedy 
i vás. Samozřejmě přivítáme od vás nějaký námět v tomto směru. 
 
Jihlava 6. 1. 2019     

        
Bohumil Novák 

               předseda spolku 
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