Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 24. 9. 2018
Přítomni: AŠSK ČR – Straka, Autoklub ČR – Rybníček, ČSS – Materna, ČUS – Holub,
Sdružení sportovních svazů – Babický
Omluveni:
Hosté:
Ing. Kastner, Ing. Beneš – za OŠMS KÚ Vysočina
Program:
1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 a navýšení dotace Všesportovnímu
kolegiu
L. Straka informoval o krocích, které od června 2018 vedl v intencích jednání VŠK
z března 2018. Cílem jednání bylo v první fázi snaha o navýšení dotace pro VŠK na
výši z roku 2008, kdy dotace byla 6 000 tis. Kč. První jednání bylo vedeno s radními
Kraje Vysočina ing. Kuklou a ing. Fialovou, kteří přislíbili se této problematice
věnovat. Na dalším jednání v srpnu byla jmenovaným radním předložena zpracovaná
žádost. Výsledkem jednání byl příslib obou radních prosazovat postupné navýšení
v řádů 5% ročně, tzn. pro rok 2019 navýšení o 200 tis. Kč. Úkolem bylo ještě tuto
žádost projednat v komisi kraje pro sport a volný čas. Plánované zasedání komise se
bohužel v září neuskutečnilo, ale o návrhu navýšení bylo hlasováno per rollam a
výsledkem je doporučením komise radě kraje pro rok 2019 dotaci pro VŠK navýšit.
Částka 4 200 tis. Kč je navržena do rozpočtu kraje.
3. Problematika evidence členské základny vzhledem k GDPR
Přítomní členové VŠK se vyjádřili v duchu připravenosti jednotlivých subjektů k této
problematice. Každý subjekt řeší individuálně. Pro evidenci členů pro krajský úřad se
změny nepředpokládají. Je ale třeba, aby všechny organizace měly evidenci členů
vzhledem k GDPR vnitřně ošetřenou. V každém případě je zavedení GDPR pro
sportovní hnutí velmi zatěžující.
4. Národní agentura pro sport a její dopad do sportovního hnutí
Vzhledem k náročnosti legislativního procesu je předpoklad vzniku Národní agentura
pro sport by měla vzniknout od 1. ledna 2020. Po jejím vzniku by měly přejít
kompetence v oblasti sportu z MŠMT na tuto agenturu. Celkový dopad do sportovního
prostředí nejde v této chvíli odhadnout, protože celý legislativní proces vzniku
agentury je ve fázi příprav.
5. Různé
Ing. Beneš
- informace o proběhlých kontrolách na dotace VŠK, které provedl odbor kontroly
KÚ.
Ing. Holub
- MŠMT v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona
č. 230/2016 Sb. o zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku
sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, spustilo k 1. 7. 2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o
první fázi Rejstříku, ve které probíhaly zápisy střešních sportovních organizací a
národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných
jednot. V této fázi byl umožněn hromadný zápis sdružených organizací. V říjnu spustí

MŠMT další funkcionalitu pro zápis fyzických osob (sportovců a trenérů). Tato fáze
již bude umožňovat hromadný zápis sdružených fyzických osob (sportovců a trenérů).
Příští zasedání VŠK proběhne v prosinci 2018, po zasedání zastupitelstva
Kraje Vysočina a schválení rozpočtu na rok 2019
Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

