
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU REKREAČNÍHO SPORTU (ČSRS) ZE DNE 25. 4. 2015 
 

1. Prezenci delegátů řádných klubů ČSRS (dále jen delegátů) provedli pí Vančurová, pí Ruferová a p. Tichý. 

2. Řádnou Valnou hromadu ČSRS (dále jen VH) zahájil předseda ČSRS Mgr. Marcel Goetz . 

Zapisovatelkou průběhu jednání VH je jmenována Lenka Nováková (klub č. 1109 Sokol Dolní Kralovice) 

3. Probíhá volba tříčlenného pracovního předsednictva. 

3.1. Předseda navrhuje:  p.  Jiřího Krauskopfa (klub č. 900 Spartak Trhové Sviny), pí. Janu Konečnou (klub č. 

977 Maestro Club Kolovraty), p. Marcela Goetze(klub č. 044 SK Pedagog Č. Budějovice) 

3.2. Žádné připomínky, ani jiné návrhy nezazněly, proto předseda nechává hlasovat:  Pro se vyjádřilo všech 

25 delegátů. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel. 

4. Řízení VH se ujal p. Krauskopf, předseda pracovního předsednictva. 

Požádal p. Tichého, předsedu RK, aby přítomné informoval o počtu přítomných delegátů. 

5. P. Tichý informuje VH, že se jí účastní 25 delegátů. Všichni předložili řádně vyplněný delegační lístek a mají 

tedy právo na VH hlasovat. 

6. Řídící VH nejprve delegátům předložil návrh programu VH. V návrhu zaslaném do klubů spolu s pozvánkou  

v polovině března t. r. navrhuje udělat jedno doplnění, konkrétně zařazení přestávky po bodu č. 9. (příloha 

zápisu č. 1) 

Pro předložený návrh programu VH se kladně vyjádřilo všech 25 delegátů. Nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 

7. Řídící VH předkládá delegátům návrh Jednacího a volebního řádu, který všichni přítomní obdrželi  

u prezence. (příloha zápisu č. 2) 

Žádné připomínky, ani návrhy nebyly předloženy. Pro předložený návrh se kladně vyjádřilo všech 25 

přítomných delegátů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

8. Následují volby pracovních komisí. Řídící VH  delegátům zdůvodnil návrh VV na sloučení mandátové  

a volební komise do jedné komise. VV do ní navrhuje: Tomáše Navaru (klub č. 1093 SK Meťák), Oldřišku 

Ruferovou (klub č. 1086 SK Rubena Náchod)a Pavla Tichého (klub č. 404 ŠTT Spoj Brno). 

Připomínky, ani jiné návrhy nezazněly. Pro navržené složení se kladně vyjádřilo 25 delegátů. Nikdo nebyl 

proti, nikdo se nezdržel. 

Řídící VH předložil delegátům návrh VV na složení návrhové komise: Jaromír Horák (klub č. 440 Liga 100 

Ostrava), Lenka Nováková (klub č. 1109 Sokol Dolní Kralovice), Lubomír Zemánek (klub č. 103 TJ SOU 

Pardubice). 

Připomínky, ani jiné návrhy nezazněly. Pro navržené složení se kladně vyjádřilo 25 delegátů. Nikdo nebyl 

proti, nikdo se nezdržel. 

9. Pan Tichý, předseda mandátové a volební komise, přednesl zprávu o aktuálním počtu přítomných 

delegátů na VH, z 27 přihlášených delegátů je přítomno 26, VH je usnášeníschopná. 

10. Projednání změny stanov ČSRS. Řídící VH seznamuje delegáty s důvody změny stanov. Jde zejména  

o požadavky platné legislativy (nový občanský zákoník), reakci na dosavadní vývoj (ČeSTV-ČUS), ale také 

nutnost zpřesnit a doplnit dosavadní znění stanov a to i s výhledem na možný rozvoj svazu (např. 

regionální struktura). 

Diskuze: 

. p. Horák (klub č. 440): Navrhl doplnit text stanov o usnášeníschopnosti VH v případě nízkého počtu 

přítomných delegátů na valné hromadě. 

závěr: Čl. 7, bod 5 bude upraven takto: Tečka na konci věty se změní ve větnou čárku a bude následovat 

vedlejší věta „ jinak bude postupováno dle Občanského zákoníku.“ 

. p. Melša (klub č. 1094 Sokol Nové Dvory): Navrhl doplnit text o článek o účinnosti stanov - čl. 12, bod 3 

„Účinnost stanov vzniká zapsáním do rejstříku městského soudu.“ 

závěr: Návrh nebyl přijat. 

Jiné připomínky, ani návrhy nezazněly, proto řídící VH nechává o novém znění Stanov ČSRS hlasovat:  Pro 

26, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 



 

11. Řídící VH předal slovo předsedovi ČSRS panu Mgr. Marceli Goetzovi, aby přítomné seznámil se zprávou o 

činnosti ČSRS.  

Nejprve bylo připomenuto, že v letošním roce má náš svaz jubileum, 25 let své existence. Vzpomněl 

podílu svazu na rozšíření korfbalu, založení minoškol sportu apod. Poté informoval o činnosti svazu od 

minulé VH a situaci ve vedení svazu po odstoupení p. Holoubka a Vondráčka z VV v polovině r. 2014. 

Ze zápisů VV (rok 2014 a 2015 – za předsednictví p. M. Goetze) konkrétně citoval projednávané záležitosti 

(zájemcům mohou být zápisy zaslány elektronickou poštou).   

S částí zprávy o úpravách webové stránky svazu a Facebooku ČSRS seznámil přítomné p. Navara, sekretář 

svazu. 

Předseda ČSRS  ve své zprávě dále informoval o smlouvě s Českou asociací sportu pro všechny (ČASPV), 

která byla schválena na loňské VH. 

Předseda poděkoval přítomným členům VV a předsedovi RK za dosavadní spolupráci a podporu. 

Poděkoval přítomným delegátům za to, že pochopili složitou situaci a zaplacením členských příspěvků a 

pořádáním akcí pro veřejnost pomáhají zviditelňovat svaz, což je pozitivně přijímáno na MŠMT i ČUS. 

12. Pan Evžen Knězek, člen VV (klub č. 731 ASK Tatra Kopřivnice), přednesl zprávu o hospodaření ČSRS za rok 

2014. Výsledek hospodaření za rok 2014 je ztrátový se schodkem 429 693,- Kč. Stav účtu ČSRS k 31. 12. 

2014 byl 1 226 798 Kč.  

Hlavní příčinou byla nereálná příjmová část, kde se počítalo vybrat členské příspěvky ve výši 800 000,- Kč. 

Skutečnost byla pouze 172 160,- Kč. 

Ještě vyšší ztrátě se podařilo zabránit nevyplacením odstupného bývalému předsedovi a dohodou 

s právním zástupcem pozůstalých po tragické nehodě bývalého předsedy, protože rodina požadovala 

náhradu ve výši 1 500 000,- Kč.   

13. Pan Ing. Tichý přednesl zprávu revizní komise:  

Byl proveden detailní vnitřní audit hospodaření minulého VV a zjištěny závažné nedostatky v hospodaření. 

Byla provedena inventarizace majetku. 

Dokumentace o provedeném auditu je založena v materiálech ČSRS. 

RK doporučuje VV zapracovat na žádostech o finanční podporu a dotace na MŠMT, ČASPV a ČUS. 

14. Po skončení zprávy RK vyhlásil řídící VH 30 min. přestávku, během níž mají delegáti možnost se nejen 

občerstvit, ale také podat k pracovnímu předsednictvu přihlášku do diskuze. 

15. Po skončení přestávky byla zahájena diskuze k předneseným zprávám. 

 Pan Vít Hanáček, mspř. ČASPV – zmínil začátek spolupráce mezi ČASPV a ČSRS, vzájemnou propagaci 

v kalendáři akcí a na webových stránkách, možnost využívání jejich seminářů a školení za ceny jejich 

členů. 

. p. Josef Rychtecký (klub č. 1091 TJ OB České Budějovice) – zdůrazňuje důležitost propagace akcí a využití 

veškerých možností k získávání peněz i z dotací EU. Navrhuje změnit termín zasílání evidence členů klubů  

a placení členských příspěvků ze října na leden pro lepší návaznost zasílání statistiky na ČUS koncem 

ledna.  

 - VV: letošní termín k 30. 10. 2015 nelze měnit. 

. p. Karel Vágner (klub č. 762 AC Gong České Budějovice) – upozorňuje na riziko financování akcí klubů 

z rozpočtu ČSRS (je schodkový), takto za 8 let nebude kluby z čeho financovat, na nutnost vymezení 

rekreačního sportu, na nutnost zprůhlednění financování svazu, dotazuje se na budoucnost Okresních 

svazů ČSRS, co s majetkem v případě jejich zrušení. 

. p. Petr Bílek (klub č. 828 Gymnastický klub Hulín) – informuje VH o aktivitách jejich klubu. 

. p. Jiří Krauskopf (klub č. 900 TJ Spartak Trhové Sviny) - informuje o navázání spolupráce s Českým klubem 

olympioniků, o možnosti účasti olympioniků na vytipovaných akcích ČSRS (zvýšení zájmu médii, ale  

i účastníků), zájemci zatím mohou požádat o zajištění sportovní osobnosti přes mailovou adresu svazu. Na 



ní by také měli zasílat fotografie, popř. další informace pro řádné vyhodnocení a upřesnění forem 

spolupráce pro další rok. 

. p.Šnajdr (klub č. 767 TJ Olešná) – dotazuje se, proč nejsou v Kalendáři akcí zařazeny všechny nahlášené 

akce klubů; žádá, aby se do budoucna v souvislosti s udělením příspěvku (finanční podpory svazu) 

nezaváděly limity účastníků na akcích, malé obce jsou v nevýhodě; informoval o možnosti vedení účtů 

zdarma pro neziskové organizace u ČSOB. 

. p. Jaromír Horák (klub č. 440 Liga 100 Ostrava) – informoval o akcích klubu. 

. pí Ludmila Rampasová (klub č. 359 TJ Junior Praha) – připomněla nevýhody malého klubu, problém 

odcházení činovníků; dotazuje se na možnost příspěvku na pravidelnou činnost klubu, a ne jen na jejich 

akce, možnosti slev na jiné sportovní akce pro členy. Svůj příspěvek zakončila dotazem na výhody členství 

v ČSRS. 

- VV: S příspěvky na pravidelné cvičení se ve stávající situaci nepočítá. Výhody členství ve svazu si musí 

každý zvážit sám, rozhodně jich není ale málo (pojištění účastníků, autorské poplatky, nižší poplatky za 

účast na akcích ČASPV, prezentace jejich akcí v Kalendáři akcí, na internetu, finanční příspěvek na akce). 

. p. Melša (klub č. 1094 Sokol Nové Dvory) – informoval o pozadí vzniku Sazka Arény v souvislosti 

s příslibem dotací akcionářům Sazky a o problematice současného financování rekreačního sportu. 

16. p. Zemánek (klub č. 103 TJ SOU Pardubice) – informuje o dosavadních jednáních o možnostech spolupráce 

ČSRS a Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). 

17. Předseda mandátové a volební komise nejprve přítomným delegátům sdělil, že aktuálně je přítomno 25 

delegátů, a poté přednesl návrh na schválení kooptace Jiřího Krauskopfa a Evžena Knězka do VV. Oba byli 

do VV kooptováni poté, co z VV odešli p. Holoubek a p. Vondráček.  

Nikdo nemá připomínky, proto bylo přistoupeno ke hlasování. 

. Evžen Knězek – pro návrh 24 hlasů, nikdo proti, 1 se zdržel 

. Jiří Krauskopf – pro návrh 24 hlasů, nikdo proti, 1 se zdržel 

Oba návrhy byly schváleny. 

18.  Předseda mandátové a volební komise přednesl návrh na doplnění revizní komise, protože podle nového 

občanského zákoníku musí být minimálně tříčlenná: 

Prvním navrženým je Josef Rychtecký z klubu č. 1091 TJ OB České Budějovice a druhým Lubomír Zemánek 

z klubu č. 103 TJ SOU Pardubice. Oba se krátce přítomným představili. 

Nikdo nemá připomínky, proto bylo přistoupeno ke hlasování. 

 Josef Rychtecký – pro návrh 24 hlasů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel 

 Lubomír Zemánek – pro návrh 24, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel 

19. Člen VV p. Knězek předložil návrh rozpočtu ČSRS na rok 2015. Výdaje jsou sice opět vyšší než příjmy, ale  

ztráta je plánována mnohem nižší než v roce 2014 (165 284,- Kč). Navíc jsou zde určité předpoklady zvýšit 

příjmovou část. Uvádět to však již nyní by nebylo správné, když příjmy ještě nebyly potvrzeny. 

V návrhu rozpočtu se počítá s finančním příspěvkem řádným členům na akce uvedené v Kalendáři akcí ve 

výši 1 000,- Kč při splnění podmínek (propozice, zhodnocení akce s logem ČSRS). V případě výrazné 

propagace ČSRS při akci lze požádat o vyšší příspěvek, o jehož přiznání rozhodne VV. 

V diskuzi bylo vzneseno několik dotazů: 

 Z čeho bude hrazen plánovaný schodek v rozpočtu za rok 2015?  

 VV: Schodek bude hrazen z dosavadního přebytku běžného účtu. VV udělá ale maximum, aby výsledek 

hospodaření na konci kalendářního roku byl minimálně vyrovnaný. 

 Jaký je současný vztah ČSRS a ČUS?  

VV: ČSRS je nyní kolektivním členem ČASPV a ta je členem ČUS. ČSRS se tedy se svými záležitostmi obrací 

na ČUS (i žádosti o dotace apod.) prostřednictvím ČASPV. 

Další dotazy, ani připomínky již nebyly, a proto řídící schůze nechává hlasovat o předloženém návrhu 

rozpočtu svazu na rok 2015 a výši dotace a akci. 

Pro návrh hlasovalo 24 delegátů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel. 



20. Aby měla návrhová komise ještě čas na dokončení návrhu usnesení, informoval předseda o možnosti 

převzít si tabuli s názvem a logem svazu na zlepšení propagace a zviditelnění jména svazu při našich 

akcích. Tabule bude zájemcům vydána proti podpisu. Snahou je, aby tyto tabule byly v co nejvíce 

regionech. 

21. Jaromír Horák z návrhové komise seznamuje delegáty s návrhem usnesení VH: 

Po několika drobných formulačních úpravách nechává řídící VH o návrhu (příloha č. 4)hlasovat: 

Pro návrh se vyslovilo 25 delegátů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

22. Řídící VH poděkoval přítomným za aktivní přístup a spolupráci při vedení VH 

23. Předseda VV v závěrečném vystoupení poděkoval přítomným za účast a popřál všem hodně energie do 

dalších měsíců a ukončil řádnou valnou hromadu ČSRS. 

 

Zapsala: Lenka Nováková          

 

Kontrolovali: Jaromír Novák a Lubomír Zemánek 

 

 

  

 

 

 


