
Aktualita č. 3/2015 pro členy a přátele ČSRS 
1. Finanční dotace pro kluby 

Přes mnohá vysvětlení se stále opakují dotazy na poskytování finančních dotací na činnost klubů. Tzv. 
dotace “na hlavu“, tj. na vykazovaný počet členů, se již několik let neposkytují, protože sportovní svazy 
žádné finanční prostředky (bývalé dotace od Sazky) již nedostávají.  
 

2. Finanční příspěvky na akce 
Cílem našeho svazu je, aby maximální počet klubů byl aktivní (byl tzv.„vidět“). Proto bylo přijato 
rozhodnutí o finančním příspěvku na akce v základní výši 1 000,- Kč při splnění několika kritérií - 
veřejně přístupná akce, která je prezentována v Kalendáři akcí pro příslušný kalendářní rok, minimálně 
v propozicích akce je prezentováno logo ČSRS (lvíček Sportík), žadatel má zaplacené členské příspěvky 
ČSRS.  
Tento příspěvek schvaluje VV na základě žádosti organizujícího klubu, ke které je přiloženo krátké 
vyhodnocení akce, popř. odkazy na webové stránky vlastní či médií.  Je nutno počítat s tím, že VV se 
schází 4 – 5x ročně, takže zaslání schváleného finančního příspěvku probíhá s určitým časovým 
zpožděním. 
 

3. Další možnosti získávání finančních prostředků na činnost 
Některé zdravotní pojišťovny (např. OZP, VZP) nabízejí svým novým klientům až  500,- Kč na zaplacení 
členského příspěvku. 
Řada orgánů (např. krajské samosprávy) a organizací vypisuje různé granty. Je to někdy dost náročné, 
jak při jejich vyhledávání, tak i zpracování projektů, ale jiné cesty dnes není. 
VV ČSRS chce svým členům (klubům) aktivně pomáhat při získávání finančních prostředků. Proto 
probíhají jednání s několika potencionálními sponzory, vyhledávají se další. Možnost svazu požádat o 
finanční dotaci Ministerstvo školství je však vázáno na dvě podmínky: 
První je dokladování členské základny svazu (jméno, adresa, rodné číslo). Bohužel přes řadu urgencí 
jsme ji od řady klubů dosud neobdrželi! 
Druhou je prokázání, že výše členského příspěvku je u dospělých minimálně 500,- Kč a u dětí 100,- 
Kč/rok. Příspěvek člena ČSRS 20,- Kč je tedy této výši hodně vzdálený. Člen ale platí i další příspěvky, 
např. TJ/SK či územní organizaci ČUS.  
Chceme vás proto požádat o informaci, jak je tomu u vás. Je totiž možné tyto částky pro účel žádosti o 
příspěvek od MŠMT sloučit. Děkujeme za zaslání této informace do středy 30. září 2015. 
 

4. Stanovy ČSRS 
Nové znění Stanov ČSRS, schválených na VH 25. 4. 2015, je zveřejněno na webové stránce našeho 
svazu. 
 

5. Personální 
Pracovní poměr v ČSRS ukončil dohodou Tomáš Navara, sekretář svazu. Na přechodnou dobu (do doby 
nalezení vhodné osoby) převzal úkoly sekretáře člen VV Mgr. Jiří Krauskopf. 
V této souvislosti se omlouváme všem, kteří se v uplynulých dnech nedovolali na svazový mobil. Nyní 
by již mělo být vše v pořádku, protože důvodem bylo nedobitá baterie. 
Je možno využívat kontakty uvedené na webové stránce, popř. jirikrauskopf@seznam.cz, 778 043 070. 
 

6. Avízo 
VV se sejde v úterý 6. října 2015. V návrhu programu je i schválení termínů pro zaplacení členských 
příspěvků na rok 2016 a zasílání akcí, které budete v příštím roce pořádat, aby mohly být zařazeny do 
Kalendáře. Navrhovaný termín pro obě záležitosti je do konce října 2015. 
 
Mgr. Jiří Krauskopf, člen VV ČSRS    Mgr. Marcel Goetz, předseda ČSRS 
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