
Zápis č. 1/2011 
Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 

Datum konání:  7. února 2011 od 13,00 hod., ukončení 15,10 hod. 
Místo konání:  KS ČSTV Vysočina 
Předsedající:  Jiří Šmrha – předseda KS ČSTV Vysočina 
Zapisovatel:  Ing. Vítězslav Holub – manaţer KS ČSTV Vysočina 
Přítomni: Jiří Šmrha, ing. Vítězslav Holub, Bohumil Svoboda, Alena Pajdová, Kokeš 

Luboš, Mgr. Jiří Havlík, Oldřich Bína, Stanislav Teplan, Václav Paulík, Petr 
Honzl  

Omluveni: PaedDr. Jiří Švec 
Neomluven:  
Účast: 90 % (regiony – 100 %, 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 z tělovýchovného prostředí 
4. Aktuální informace k problematice SAZKA a. s. 
5. Návrh ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KS ČSTV Vysočina 
6. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů za rok 

2010 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2010, středisko 1 – aparát 
2. Dělení dotace z VPS ve prospěch republikových sportovních svazů („kalouskovné“) v roce 2011 
3. Financování KS ČSTV Vysočina v roce 2011 (promítaná prezentace) 
4. Východiska pro sestavení rozpočtu KS ČSTV Vysočina pro rok 2011 (promítaná prezentace) 
 
   

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 předloţen předsedajícím 

KS ČSTV Vysočina.  
 
Kontrola usnesení: Usnesení 13N – 16N/201 byla splněna. Usnesení 17N/2010 – 

inventarizace probíhá. Usnesení 18N – 21N/2010 splněna. 
 

3. Aktuální informace z tělovýchovného prostředí  
Ve své zprávě předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha přednesl informace:  

 Zhodnotil výstupy z porady krajských předsedů ČSTV a porady regionálních sdruţení ČSTV, které 
se uskutečnily v lednu 2011. Popsal situaci, ve které se v současnosti ČSTV nachází, snaha o 
rozkol uvnitř ČSTV a jejího rozdělení na dvě organizace. Zhodnotil svoji aktivitu vysvětlit situaci 
v Jihlavských listech a v osobních dopisech ministrovi MF panu Kalouskovi a předsedovi vlády 
Nečasovi. Popsal systém dělení „Kalouskovného“ do komory sportovních svazů a návaznost pro 
činnost regionálních sdruţení.  

 Dále informoval členy KR o jednání komise pro sport a volný čas kraje Vysočina. Jako pozitivní je 
opětovné otevření sportovních grantových programů pro rok 2011 – Sportoviště 2011 (uzávěrka 
15.3.2011) a Sport pro všechny 2011 (prozatím není vyhlášen). Informoval také o připravované 
anketě kraje Vysočina – Sportovec Vysočiny, hodnotitelem v této komisi je Jiří Šmrha. 
Místopředseda pro sportovní svazy ing. Vítězslav Holub informoval o: 

 Problematice členské základny pro kraj Vysočina – všechna RS musí zajistit transformaci členské 
základny tak, jak ji poţaduje kraj Vysočina pro přidělení dotace ze Všesportovního kolegia – termín 
je 28.2.2011. Bylo dohodnuto, ţe ing. Holub poţádá paní Kubátovou (správce IS ČSTV), aby pro 
naši potřebu udělala upgrade, který by vytvořil poţadované sestavy. 



 z jednání VV ČSTV 
 

4. Aktuální informace k problematice SAZKA a.s. 
V době jednání KR pronikla na veřejnost informace o uzavření dohody s finančními investory, 

která by měla zajistit finanční stabilitu a umoţnit postupně se vypořádat se závazky. Investiční skupina 
Penta a E-invest uzavřely smlouvu, na základě které vstupují do strategického partnerství se SAZKA, 
a.s. Cílem tohoto kroku je odvrátit hrozbu vyhlášení úpadku společnosti a zabezpečit krytí všech jejích 
právoplatných závazků. K dohodě došlo po sloţitých a v posledních týdnech nepřetrţitých jednáních, 
kterých se účastnili zástupci ČSTV působící v orgánech společnosti. Diskutovány byly dostupné 
nabídky, jednáno bylo se všemi zájemci o partnerství, s klíčovými věřiteli a s drţiteli obligací. Zástupci 
ČSTV postupovali podle usnesení VV ČSTV, které doporučilo jednat o takovém druhu partnerství, 
které by zachovalo vlastnickou strukturu SAZKA, a.s. Dohoda o investičním vstupu partnerů je v 
souladu s dluhopisovou dokumentací společnosti a usnesením VV ČSTV. Dohoda podléhá souhlasu 
akcionářů společnosti. Penta a E-invest získávají za svou investici podíl na zisku společnosti. V řízení 
SAZKA, a.s. dojde ke změnám. Bude ustanoven řídící výbor, který bude spolu s představenstvem řídit 
společnost. V řídícím výboru budou mít investoři většinu a všechna důleţitá rozhodnutí mu budou 
podléhat. 

 
5. Návrh ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KS ČSTV 

Vysočina 
Členům KR byla představena aktuální informace k problematice dělení dotace MF pro sportovní 

svazy formou prezentace. Byla shrnuta historie dělení této dotace, způsob dělení v roce 2011, 
předpoklady pro fungování krajských sdruţení ČSTV v roce 2011. Promítnutá prezentace vycházela 
z materiálu „Východiska sestavení rozpočtu KS ČSTV pro rok 2011“. Prezentace objasnila scénáře 
moţných zdrojů KS ČSTV Vysočina v roce 2011, scénář výdajů KS ČSTV Vysočina pro rok 2011 a 
scénář rizik a moţnosti jejich řešení v roce 2011. 

Členům KR byl představen materiál „východiska sestavení rozpočtu KS ČSTV pro rok 2011“. 
Součástí tohoto materiálu byl i návrh rozpočtu pro rok 2011. Bylo konstatováno, ţe: 

 zajištění servisu s sebou nese finanční potřeby, které je moţno poměrně dobře vyčíslit na základě 
předchozích let za předpokladu „nezměněných podmínek“, tj. stavu potřeb a sluţeb dnes 
poskytovaných. 

 finanční zdroje nutné k pokrytí potřeb jsou v současnosti v nepotvrzených objemech. Většinu 
z nich nyní lze pouze předpokládat s velkou mírou nejistoty. 

 výsledný rozpočet musí být stanoven metodou „na co budou finanční prostředky“, tj. bude muset 
následovat série rozhodnutí a opatření tak, aby bylo moţno zajistit ze zdrojů, které budou 
skutečně k dispozici, maximum činností definovaných v rámci finančních potřeb a poskytovaných 
sluţeb. 
Zároveň byli členové KR seznámeni s přijatými úspornými opatřeními pro rok 2011 v následujících 

oblastech: telekomunikace, úklidové sluţby, sníţení objemu mzdových prostředků a tím i nákladů SZ 
a ZP, vypovězení smlouvy o podnájmu velké zasedací místnosti, zrušení příspěvků na sportovní akce 
a příspěvků svazům, zrušen nákup drobného občerstvení na běţných jednáních a schůzích VV a VH. 

Bylo konstatováno, ţe výdajová stránka rozpočtu je na hranici udrţitelnosti a ţe tato opatření 
mohou být krátkodobá, nikoli dlouhodobá. Všechna tato opatření mají bezprostřední vliv na úroveň 
poskytovaných sluţeb. 

Dále byli členové KR seznámeni s výsledkem analýzy smluvních vztahů a jejich vypověditelnosti 
z hlediska případné nutnosti ukončení činnosti KS ČSTV Vysočina z důvodu nedostatku finančních 
prostředků. 

Na pondělí 21. 2. 2011 je plánován pracovní aktiv předsedů krajských sportovních svazů, kde 
bude celá problematika financování KS ČSTV Vysočina prezentována. Po rozsáhlé diskusi byla přijata 
následující usnesení: 

 
Usnesení č. 1/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina bere na vědomí předložené východiska sestavení rozpočtu 

pro rok 2011. Financování KS ČSTV Vysočina v období od 1. 1. 2011 do konání řádné VH KS 
ČSTV Vysočina bude probíhat na základě rozpočtového provizoria (maximální měsíční čerpání 
do výše 1/12 roku 2010). 

 
Usnesení č. 2/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina dává plný mandát manažerovi ing. Vítězslavu Holubovi 

k jednání se všemi subjekty, týkajících se všech záležitosti vedoucích k udržení činnosti KS 
ČSTV Vysočina.   

 



6. Hospodaření KS ČSTV Vysočina 
Členové KR byli seznámeni s předběžnými ekonomickými výsledky KS ČSTV Vysočina za rok 

2010. Ze schváleného rozpočtu bylo v roce 2010 vyčerpáno 1 139 825,16 Kč (tj. 98,2 %). Drobné 
poloţkové odchylky neměly vliv na celkové hospodaření, neboť došlo k úspoře v ostatních poloţkách. 
Výrazné překročení zaznamenala poloţka drobného hmotného majetku, která ale byla avizována 
v průběhu roku 2010 a schválena na jednání Krajské rady 31. 5. 2010 usnesením č. 11N/2010. Příjmy 
činily celkem 1 154 052,31 Kč a byly tvořeny dotací z ústředí ve výši 1 143 607,- Kč tj. 100 % a dále 
ostatní příjmy ve výši 10 445,31 Kč. Celkově bylo dosaţeno kladného hospodářského výsledku ve 
výši 14 227,15 Kč. Návrh na rozdělení tohoto hospodářského výsledku je 4 227,15 Kč převést do 
fondu provozních prostředků a částku 10 000,- Kč jako příděl do sociálního fondu. 

Dále byli členové KR seznámeni s hospodařením jednotlivých sportovních svazů v uplynulém 
období roku 2010. 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 
neohroţují financování KS ČSTV Vysočina. 

 
Usnesení č. 3/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina bere na vědomí informace o výsledku hospodaření KS 

ČSTV Vysočina a výsledky hospodaření krajských sportovních svazů. 
 

7. Diskuse 
Petr Honzl (KS lyžařů) - upozornil na to, ţe případné rušení organizační struktury ČSTV by 

výrazně zasáhlo do struktury TJ a SK, které zajišťují především sportování mládeţe. 
Oldřich Bína (OSS Havlíčkův Brod) – financování OSS HB, vlastnictví ubytovny, která je 

vyuţívána městem HB jako sociální ubytovna, tzn. jedná se určitě o poměrně jisté zdroje. Personální 
obsazení je řešeno především důchodci. 

Alena Pajdová (OTS ČSTV Žďár nad Sázavou) - informovala členy KR o moţnostech 
financování OTS Ţďár nad Sázavou 

Luboš Kokeš (OTS ČSTV Třebíč) – informoval členy KR o financování OTS Třebíč. 
Stanislav Teplan (Krajský svaz stolního tenisu) – charakterizoval stanovisko ČASTu 

k problematice financování v roce 2011.  
Václav Paulík (Krajský šachový svaz) – moţnost řešení problematiky sportu v případě kolapsu 

ČSTV ze strany Krajského úřadu. 26.2.2011 bude volební konference republikového svazu 
v Havlíčkově Brodě. Informace z volební krajské konference KSŠ Vysočina. Opětovně byl zvolen za 
předsedu p. Paulík, došlo ke sníţení počtu členů výboru.  

Bohumil Svoboda (TS Vysočina Pelhřimov) – financování roku 2011 je zajištěno z provozního 
fondu organizace. 
Diskuse byla dále vedena průběţně ke všem bodům jednání.  
 

8. Usnesení a závěr 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předseda KS ČSTV Vysočina členům KR za účast a konstruktivní diskusi 
 
 
 
Zapsal dne 7. února 2011 ing. Holub Vítězslav 
 


