
 Zápis č.4/V./2018 
 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina  
  
 

Datum konání:  23. dubna 2018 od 16,00 hod., ukončení 17,35 hod. 
Místo konání:  KO ČUS Kraje Vysočina 
Předsedající:  Ing. Vítězslav Holub – předseda KO ČUS Kraje Vysočina 
Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Kokeš Luboš, Mgr. Jiří Havlík, Alena Pajdová, Pavel 

Mazánek, Stanislav Teplan, Milan Reich, Miroslav Vrzáček, MUDr. Petr 
Svačinka, Ing. Josef Doležal, Dagmar Hromádková 

Omluveni:  
Hosté: Vladislava Kasalá 
Účast: 100% (regiony – 100 %, svazy 100 %) 

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 činnosti ČUS 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnost KO ČUS Kraje Vysočina 
5. Příprava 18. VH KO ČUS Kraje Vysočina 
6. Různé a diskuse 
7. Usnesení a závěr 
1.  
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Rozvaha a výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2017 
2. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za leden - březen 2018 
3. Náklady a výnosy sportovních svazů k 31.12.2017 
4. Návrh rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2018 
5. Návrh dotace z Kraje Vysočina prostřednictvím Všesportovního kolegia na rok 2018 a přidělené 

dotace z Kraje Vysočina na KCTM v roce 2018 
6. Členská základna OS ČUS Kraje Vysočina za rok 2017 
7. Zápis Revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina ze dne 18.4.2018 
8. Pozvánka na 18. VH KO ČUS Kraje Vysočina 

 
 

   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
 
V úvodu jednání předsedající KO ČUS Kraje Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady (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.  
 
Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 8/V./2017 až 12/V./2017 byla splněna. 
 

3. Aktuální informace z činnosti ČUS 
 

 Předseda KO ČUS Kraje Vysočina seznámil členy KR s aktivitami, které KO ČUS Kraje 
Vysočina uskutečnila: 
 

- Valná hromada ČUS 6.3.2018 - změna stanov ČUS pro založení pobočných spolků Servisní 
centra sportu ČUS - byly objasněny důvody změny stanov ČUS a byly podány informace 
ohledně realizace založení těchto pobočných spolků. 
 



- V rámci 1. fáze procesu pobočných spolků byla KO ČUS Kraje Vysočina požádána o 
součinnost při provádění výběrového řízení na funkci předsedů jednotlivých SCS ČUS. V té 
souvislosti byl předložen návrh, aby v 1. fázi tohoto procesu byl do funkce předsedy 
jednotlivých SCS ČUS navržen krajský referent. 

 
Usnesení č. 1/V./2018 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace k průběhu založení 
pobočných spolků SCS ČUS a schválila návrh na obsazení funkce předsedy v 
jednotlivých SCS ČUS Kraje Vysočina v osobě krajského referenta ing. Vítězslav 
Holuba. 

 
- GDPR - sdruženým subjektům byl rozeslána první informace, týkající se získání souhlasu se 

zpracováním údajů v rámci TJ, SK. Dále byli členové Krajské rady informováni o 
připravovaném rejstříku sportovců, které bude provozovat MŠMT. Další informace budou 
následovat. 
 

 Informace z KO ČUS - byly podány informace:  
 

- Anketa Nejlepší sportovec Kraje Vysočina - KO ČUS byla partnerem Kraje Vysočina pro 
odbornou anketu, přičemž role KO ČUS byla v elektronickém shromažďování nominací 
sportovců a dále předseda KO ČUS byl členem hodnotící komise. Anketa byla vyhlášena 
12.4.2018 v Havlíčkově Brodě. 
 

- Pracovní porada OS ČUS Kraje Vysočina (23.4.2018) týkající se auditu programů MŠMT 2017 
a smluv ČUS O narovnání 2017. Dále byly prodiskutovány aktuální problémy financování OS 
ČUS a byly poskytnuty informace ze semináře krajských manažerů v Nymburce. 
 

- Zapojení OS ČUS a zástupců sportovních svazů do příprav nových koncepčních materiálů - 
plánů rozvoje sportu či strategií sportu, které budou zpracovávat města a obce v regionu. Bylo 
doporučeno, aby se sportovní prostředí zapojilo do tohoto procesu. 
 

- Informace o průběhu příprav Mezinárodní sportovní školy 2018 ve spolupráci s KSLH 
Vysočina a HC Dukla Jihlava, která se v tomto roce uskuteční v Jihlavě (lední hokej) a ve 
Finsku (florbal). KO ČUS převezme záštitu předsedy KO ČUS nad touto akcí.  
 

- Pracovní jednání k problematice Krajských center talentované mládeže na rok 2018 - dotace 
ve téměř 4 mil. Kč byla rozdělena jednotlivým KCTM. FKM Vysočina nedodala včas podklady 
pro rozhodnutí, proto bude dotace řešena v následujícím období.Viz tabulka: 
 

 
 

- Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2018 rozdělena pro VK dotace ve 
výši 4 mil. Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací.Z toho pro TJ, SK 
sdružené v ČUS připadla podpora, kterou ukazuje tabulka níže: 



 
Je však třeba poznamenat, že tyto finanční prostředky ještě musí projít schvalovacím 
procesem Kraje Vysočina. 
 

- Informace o uzavřených smlouvách s krajskými sportovními svazy a informace o problematice 
právní osobnosti jednotlivých sportovních svazů na rok 2018 
 

- Informace z jednání předsednictva KO ČUS Kraje Vysočina -  uskutečnilo se 1 jednání, které 
řešilo aktuální potřeby KO ČUS. Podrobné informace získali členové KR KO ČUS nahlédnutím 
do zápisu z porady předsednictva KO ČUS. 
 

4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČUS 
Kraje Vysočina 
 

 KO ČUS Kraje Vysočina obdrželo v průběhu měsíce dubna na činnost krajského servisního 
centra částku ve výši 200 tis. Kč a na činnost okresních SCS částku 750 tis. Kč. Dle 
rozhodnutí VV ČUS obdrželo každé OS ČUS částku 150 tis. Kč jako zálohu na činnost SCS. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření KO ČUS k 31.12.2017 
střediska 1 - Aparát. Bylo konstatováno, že vzhledem ke zvýšené dotaci ke konci roku oproti 
plánu z centra ČUS, byl plánovaný rozpočet čerpán do výše 132,47 %. I přesto bylo dosaženo 
kladného hospodářského výsledku ve výši 201 313,71 Kč. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření sportovních svazů 
(středisek) KO ČUS k 31.12.2017. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni s výstupy jednání Revizní komise KO 
ČUS Kraje Vysočina ze dne 18.4.2018. 
 
Usnesení č. 2/V./2018 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o výsledcích 
hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina - středisko aparát a o výsledcích hospodaření 
krajských sportovních svazů za rok 2017 a ukládá předložit tyto informace jednání 18. 
VH KO ČUS Kraje Vysočina. 

 

 Příprava rozpočtu na rok 2018. Byla diskutována východiska sestavení rozpočtu odděleně za 
příjmovou a výdajovou část. V příjmové části byl okomentován plán finančního plnění z 
uzavřených smluv o součinnosti krajských sportovních svazů. Ve výdajové části byl předložen 
podrobný návrh rozpočtu nákladů. V této souvislosti přijala Krajská rada KO ČUS Kraje 
Vysočina následující usnesení: 
 
Usnesení č. 3/V./2018 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila návrh rozpočtu pro rok 2018 a uložila 
předložit tento návrh jednání 18. VH KO ČUS Kraje Vysočina. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli seznámeni s hospodařením střediska 1 - Aparát za 
období leden - březen 2018. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli seznámeni s návrhem Předsednictva na zavedení 
členských příspěvků pro OS ČUS. Vzhledem k tomu, že se krajské sportovní svazy finančně 

Dotace Kraje Vysočina na mládež 2018 

     
Okresní sdružení ČUS Členi 10% Na členy Celkem 

Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod z. s. 3 932 8 000 Kč 392 758 Kč 400 758 Kč 

Jihlavská unie sportu, z. s. 4 336 8 000 Kč 434 106 Kč 442 106 Kč 

Pelhřimovská unie sportu, z. s. 3 171 8 000 Kč 317 470 Kč 325 470 Kč 

Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z. s. 2 958 8 000 Kč 296 146 Kč 304 146 Kč 

Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou z. s. 3 581 8 000 Kč 358 518 Kč 366 518 Kč 

Celkem 17 978              40 000 Kč         1 798 998 Kč         1 838 998 Kč  



podílejí na činnosti KO ČUS Kraje Vysočina a OS ČUS nikoli, tak předsednictvo KO ČUS 
Kraje Vysočina navrhuje zavedení členského příspěvku pro jednotlivá OS ČUS a to ve výši 
500,- Kč za TJ, SK, dle aktuálního seznamu za rok 2017. Návrh konkrétní výše příspěvku 
ukazuje následující tabulka: 
 

Okres Počet TJ/SK Členský příspěvek 

Havlíčkův Brod 58 29 000 Kč 

Jihlava 54 27 000 Kč 

Pelhřimov 50 25 000 Kč 

Třebíč 57 28 500 Kč 

Žďár nad Sázavou 71 35 500 Kč 

Celkem 290 145 000 Kč 
 
 

Usnesení č. 4/V./2018 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila návrh na zavedení členských příspěvků 
pro jednotlivá OS ČUS a uložila předložit tento návrh na jednání 18. VH KO ČUS Kraje 
Vysočina. 

 
 

5. Příprava 18. Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina 
 

 Členům KR byl okomentován obsahový návrh materiálu pro VH, která se bude konat 
30.5.2018. Řídícím jednání byl pověřen Jiří Havlík. Materiály pro jednání budou rozeslány 
elektronickou poštou v předstihu a v písemné podobě budou k dispozici před jednáním VH. K 
materiálům proběhla věcná diskuse na jejímž základě bylo přijato následující usnesení: 
 
Usnesení č. 5/V./2018 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila obsahový návrh materiálu pro jednání 
18. VH a uložila aparátu KO ČUS zajistit v předstihu informovanost sdružených členů a 
v písemné podobě přeložit tyto materiálu před jednáním VH. 
 

 V souvislosti s nominací delegátů za krajské sportovní svazy a OS ČUS přijala KR následující 
usnesení: 
 
Usnesení č. 6/V./2018 
V souladu s článkem XII./C odst. 5 Stanov ČUS stanovuje Krajská rada KO ČUS Kraje 
Vysočina pro jednání 18. VH KO ČUS Kraje Vysočina tyto počty delegátů s hlasem 
rozhodujícím: 
Každý krajský sportovní svaz - člen KO ČUS Kraje Vysočina po jednom delegátu (=17 
delegátů) a jednotlivá OS ČUS vysílá tento počet delegátů: Jihlava 3, Havlíčkův Brod 4, 
Žďár nad Sázavou 4, Pelhřimov 3 a Třebíč 3 (=17 delegátů). Celkem bude pozváno 34 
delegátů s hlasem rozhodujícím. Pozvánky budou v předstihu rozeslány jak příslušným 
OS ČUS tak krajským sportovním svazům. 

 
6. Různé a diskuse 
 

 Byl diskutován přehled členské základny k 31.12.2017, který bude součástí materiálů 18. VH 
KO ČUS. 
 

 Byla podána informace o provozu v období letních prázdnin. Informace bude dále rozšířena 
mezi členské subjekty. 
 

 Byla projednána otázka příspěvku na akci Velká cena Havlíčkova Brodu v šachu.  
 
Usnesení č. 7/IV./2017 
KR KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o akci VC HB v šachu a 
schválila příspěvek na tuto akci ve výši 3 000,- Kč formou úhrady cen na tuto akci. 

 



 M. Vrzáček informoval členy Krajské rady o aktuální situaci FAČR týkající se nových stanov, 
které by měly být předmětem jednání na VH FAČR 1.6.2018. Dále hovořil o finanční situaci, 
kdy MŠMT dosud nevyřešilo financování z programu V. FAČR také připravuje projekt, že na 
každém OFS bude profesionální trenér mládeže. 
 

 J. Havlík informoval o uskutečněné VH házené, kde byl zvolen do čela svazu házené ing. 
Jaroslav Chvalný. 
 

 D. Hromádková informovala o změně v krajském svazu lyžování, z funkce předsedy odstoupil 
V. Čamek a novým předsedou byl zvolen Josef Gabriel. 
 

 M. Reich komentoval politickou situaci v návaznosti na problematiku sportu, kdy podle jeho 
názoru se dostal sport na okraj propasti. 
 

 Podobný názor vyjádřil i P. Svačinka, který dále upozornil na problematiku odpovědnosti 
dobrovolných funkcionářů s tím, že odpovědnost neúměrně roste a TJ a SK se nedaří na 
funkcionářské posty sehnat mladší. 
 

 S. Teplat zhodnotil činnost Krajského svazu stolního tenisu, upozornil na konkurenci 
komerčních subjektů, kterým dobrovolníci v rámci spolkových struktur mohou těžko 
konkurovat. 
 

 Všichni členové KR hovořili v rámci diskuse ke všem projednávaným bodům.  
 

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

předsedající  členům KR za účast a konstruktivní diskusi. 
 

Zapsal dne 23. dubna 2018  
Ing. Holub Vítězslav 
 

 


