
                    Zápis č. 8/2012 
                      Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 

Datum konání:  12. března 2012 od 13,00 hod., ukončení 15,20 hod. 
Místo konání:  KS ČSTV Vysočina 
Předsedající:  Jiří Šmrha – předseda KS ČSTV Vysočina 
Zapisovatel:  Ing. Vítězslav Holub – manažer KS ČSTV Vysočina 
Přítomni: Jiří Šmrha, ing. Vítězslav Holub, Bohumil Svoboda, Kokeš Luboš, Václav 

Paulík, Stanislav Teplan, Mgr. Jiří Havlík, PaedDr. Jiří Švec 
Omluveni: Alena Pajdová, Petr Honzl, Oldřich Bína 
Hosté:  
Účast: 70 % (regiony – 60 %, svazy 80 %), krajská rada byla usnášení schopná 
 
Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
3. Aktuální informace 
4. Návrh ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KS ČSTV Vysočina 
5. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů za rok 

2011 
6. Diskuse, usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2012, středisko 1 – aparát 
2. Hospodaření svazů k 31. 12. 2012 
3. Dopisy adresované TJ, SK a sportovním svazů ohledně dopadů novely zákona o loteriích 
 
   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
V úvodu jednání předseda KS ČSTV Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady ČSTV 

Vysočina (dále KR) a seznámil je s programem jednání.  
 

2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
Program jednání KR byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen předsedajícím 

KS ČSTV Vysočina.  
 
Kontrola usnesení: Usnesení 6 až 12 / 2011 – splněna.  
 

3. Aktuální informace 
 
Předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha informoval přítomné o následujícím:  

 Jednání 25. VH ČSTV v lednu 2012 – volba nového VV ČSTV. 

 Současná situace v ČSTV po přijetí nových stanov ČSTV. 

 Krátce byl zhodnocen projekt „Dobrovolnictví ve sportu v roce 2011“. 
 

Místopředseda KS ČSTV Vysočina ing. Vítězslav Holub informoval přítomné členy KR o 
následujícím: 

 Krátké shrnutí současné situace v ČSTV od konání 25. VH ČSTV 

 Informace z jednání 1. až 3. jednání VV ČSTV – informace z nově ustavených odborných komisí 
ČSTV, především výstupy z komise pro financování sportu v ČR, z komise pro restrukturalizaci 
sportu v ČR a komise pro strategii péče o TJ a SK. 

 Informace o finančním zajištění sportu v ČR – střešní organizace SOKOL, Orel atd. a republikové 
sportovní svazy obdrží dotaci MŠMT ve výši 800 mil. Kč. Územní složky ČSTV byly bohužel opět 
vynechány. 

 Informace o dopadech novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích na příjmy obcí. KR byla 
seznámena s dopisy, kterými byly osloveny TJ a SK, aby začaly vyjednávat se zástupci obcí o 
možnostech podílet se na těchto zdrojích. 

 
 
 



4. Návrh ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KS ČSTV 
Vysočina 

Manažer KS ČSTV Vysočina seznámil přítomné členy krajské rady s průběhem vyjednání smluv o 
součinnosti pro rok 2012.  
 

Členové KR byli také seznámeni s výsledky hospodaření za období prvních dvou měsíců roku 
2012 a dále byli seznámeni s východisky sestavení rozpočtu KS ČSTV Vysočina pro rok 2012. Tvorba 
rozpočtu a vůbec rozsah služeb je průběžně projednáván s jednotlivými sportovními svazy.  

 
5. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina  
Členové KR byli seznámeni s ekonomickými výsledky KS ČSTV Vysočina za rok 2011. Bylo 

zhodnoceno čerpání rozpočtu za rok 2011 i plnění rozpočtu 2011. Příjmy byly tvořené dotacemi 
z ústředí, příjmy za služby svazům a příjmy z dotace na projekt „Dobrovolnictví ve sportu“. Drobnou 
část příjmů činily příjmy za prodej hmotného majetku (stoly, židle). Příjmy pokryly plánované náklady. 
Přebytek ve výši 218 666,28 Kč, byl výsledkem říjnové dotace z ČSTV ve výši 284 804,- Kč. Bude 
navrženo Valné hromadě, aby tento přebytek byl převeden do rozpočtu na rok 2012.  

 
Dále byli členové KR seznámeni s hospodařením jednotlivých sportovních svazů v uplynulém 

období roku 2011. V hospodaření jednotlivých svazů se nevyskytly zásadní problémy. Svazy, které 
dosahují v průběhu roku ztrátu, ji mohou plně pokrýt z provozních fondů, tzn., vykázané ztráty 
neohrožují financování KS ČSTV Vysočina. 

 
Usnesení č. 1/2012 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina bere na vědomí informace o výsledku hospodaření KS 

ČSTV Vysočina a výsledky hospodaření krajských sportovních svazů. 
 
KR KS ČSTV Vysočina byla seznámena s výsledky provedené inventarizace k 31. 12. 2011 a 

přijala toto usnesení: 
 

Usnesení č. 2/2012 
Krajská rada vzala výsledky inventarizace za rok 2011 na vědomí. 
 

6. Diskuse, usnesení a závěr 
 Všesportovní kolegium – problematika členské základny mládeže předané jako podklad pro 

dotace Kraje Vysočina na mládež, problematika sportovních grantových programů, 21.3.2012 
bude jednání VK Kraje Vysočina. V programu jednání jsou volby předsedy VK. KS ČSTV 
Vysočina bude podporovat kandidaturu pana Straky. V případě potřeby však může prosazovat 
volbu zástupce ČSTV na předsedu. Podána informace o připravovaném jednání s předsedou VK 
Kraje Vysočina panem Strakou, která se uskuteční 13. 3. 2012. 

 Informace o jednání se senátorem Vystrčilem o součinnosti při prosazování podpory sportu ze 
zdrojů loterií, které novela zákona o loteriích přesunula do rozpočtů měst a obcí. 

 Informace o nutnosti vedení podvojného účetnictví TJ a SK – příjemců státních dotací. 

 Informace o vyhlašování Nejlepšího sportovce Vysočiny, které proběhne 17. 4. 2012 v Polné. 

 L. Kokeš – diskuse k členské základně mládeže u tzv. duplicit. 

 Informace u rušení VK ČR v rámci procesu transformace sportu v ČR. 

 Informace o připravovaném jednání s panem hejtmanem p. Běhounkem dne 30. 3. 2012 a o 
okruhu témat, které budou projednávány. 

 Informace o jednání se zástupci Sokola p. Stejskalem a p. Zuzaňákem 26. 1. 2012. 

 Informace o jednání s novým zástupcem KÚ na odboru školství a tělovýchovy ing. Machem 17. 1. 
2012. 

 V. Paulík – zhodnotil konferenci Šachového svazu v HB (nebyly schváleny dokumenty roku 2011 
ani roku 2012, bylo schváleno provizorium), na květen byla svolána nová konference. Informoval o 
průběhu soutěží – MR ČR bude letos probíhat v HB a dále o průběhu jednání se zástupci města 
HB ohledně financování sportu v HB, především TJ Jiskra HB. 

 Další diskuse byla dále vedena průběžně ke všem bodům jednání.  
 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předseda KS ČSTV Vysočina členům KR i hostům za účast a konstruktivní diskusi. 
 
Zapsal dne 12. března 2012 ing. Holub Vítězslav 
 


