
 Zápis č.9/V./2019 
 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina  
  
 

Datum konání:  4. listopadu 2019 od 16,00 hod., ukončení 17,20 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, Dagmar Hromádková 

Omluveni: Ing. Josef Doležal 
Hosté: Vladislava Kasalá 
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 činnosti ČUS a KO ČUS 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnost KO ČUS Kraje Vysočina 
5. Různé a diskuse 
6. Usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina k 31.10.2019 
2. Náklady a výnosy sportovních svazů k 31.10.2019 

 
   

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. Dále byla uctěna památka bývalého člena KR KO ČUS Kraje 
Vysočina pana PaedDr. Jiřího Švece.  

 

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. 7/V./2019 bylo splněno. 
 

3. Aktuální informace z činnosti ČUS a KO ČUS 
 Předseda KO ČUS Kraje Vysočina seznámil členy KR s aktivitami, které KO ČUS Kraje 
Vysočina uskutečnila: 

 
- Informace o činnosti SCS ČUS, které byly založeny na území Kraje Vysočina. Projednáno 

ekonomické zajištění činnosti těchto SCS a členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli 
informování o činnostech, které SCS ČUS v jednotlivých okresech Kraje Vysočina zajišťují. 

- Informace k aktualizaci dokumentů GDPR - v Praze proběhla schůzka zástupců Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se zástupci ČUS, jako největší sportovní organizace 
v ČR, za účelem sjednocení nejasných výkladů v rámci agendy ochrany osobních údajů a 
zjednodušení problematiky pro spolky ve sportovním prostředí ČR. Výsledkem jednání bylo 
dosažení shody mezi ČUS a ÚOOÚ, na jejímž základě došlo k úpravě některých vzorových 
dokumentů viz https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html. 

- Vyhlášení programů MŠMT na rok 2020 – dosud vyhlášeny výzvy k podání žádostí na 
neinvestiční programy:  

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html


a) Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 - Pohyb a zdraví 
b) Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 - Univerzitní sport 
c) Výzva VSA MD 2019 
d) Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Sportovní svazy 
e) Výzva VSA 2020 
f) Výzva TALENT 2020 
g) Výzva REPRE 2020 
h) Výzva MŮJ KLUB 2020 
i) ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO SPORTOVNÍ GYMNÁZIA PRO ROK 2020 

a dále investiční programy: 
 
a) Výzva V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro 

SK a TJ. Podpora materiálně technické základny sportu – SK a TJ 
b) Výzvu V6 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro 
ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s 
právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraj. 
 

- Novela zákona o podpoře sportu č. 178/2019 Sb.,přinesla vznik Národní sportovní agentury. 
Diskuse ohledně možných přínosů pro sport. 
 

 Informace z KO ČUS - byly podány informace:  
- Pracovní porady pracovníků OS ČUS Kraje Vysočina se uskutečnily v termínech 17.6., 

23.9.2019 a 4.11.2019. Porady se týkaly činnosti SCS v Kraji Vysočina. 
- ČUS Sportuj s námi 2020 – I pro rok 2020 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se 

mohou zapojit TJ, SK se svými sportovními akcemi. Přihlásit se je možno v on-line 
elektronickém formuláři v odkaze: PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020 

- Členům KR byly podány informace o plnění uzavřených smluv s krajskými sportovními svazy 
a informace o problematice vyúčtování dotací z MŠMT u svazů bez právní osobnosti. Byla 
diskutována problematika fakturací některých svazů, např. Krajského svazu lyžařů. 

- Informace z jednání předsednictva KO ČUS Kraje Vysočina -  uskutečnilo se jedno 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 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina bylo informováno o rozhodnutí MŠMT, prostřednictvím 
kterého ČUS obdrželo dotaci 65 mil. Kč na činnost, včetně podmínek, za kterých byla dotace 
poskytnuta. V této souvislosti také byl vysvětlen systém financování územní struktury ČUS 
v roce 2019. KO ČUS Kraje Vysočina obdrželo příspěvek na činnost krajského servisního 
centra částku ve výši 950 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 8/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala informace týkající se financování územní 
struktury ČUS na vědomí. 
 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření KO ČUS k 31.10.2019 
střediska 1 - Aparát. Bylo konstatováno, že čerpání rozpočtu probíhá v souladu s plánem. 

  
Usnesení č. 9/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala informace týkající se čerpání rozpočtu za 
uplynulé období. 
 

 Členové KR KO ČUS byli seznámeni se stavem plnění Smluv o poskytování služeb 
jednotlivým OS ČUS ve vztahu k místně příslušným TJ, SK. Bylo také přistoupeno k vyplacení 

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/


finančních prostředků vyplývajících ze vztahu k těmto smlouvám, tj. 1 tis. Kč. na každou 
sdruženou TJ, SK. 
 
Usnesení č. 10/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o plnění Smluv o 
poskytování služeb jednotlivými OS ČUS a schválila vyplacení finančních prostředků 
vyplývajících ze vztahu k těmto smlouvám takto: 
 

Okres Počet TJ/SK Hodnota 
Havlíčkův Brod 51 51 000 Kč 
Jihlava 47 47 000 Kč 
Pelhřimov 42 42 000 Kč 
Třebíč 47 47 000 Kč 
Žďár nad Sázavou 64 64 000 Kč 
Celkem 251 251 000 Kč 

 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření sportovních svazů 
(středisek) KO ČUS k 31.10.2019. 
 

 Příprava rozpočtu na rok 2020 - byla diskutována východiska sestavení rozpočtu odděleně za 
příjmovou a výdajovou část. Na příštím jednání KR bude předložen rámcový návrh rozpočtu 
na rok 2020. 
 

5. Různé a diskuse 
 

 Dotace na mládež z Kraje Vysočina 2019 
Všechna OS ČUS obdržela prostředky na mládež z Kraje Vysočina pro rok 2019. Celkový 
objem činil 2 026 802,- Kč. Všechna OS ČUS jsou povinna vyhotovit závěrečnou zprávu do 
31.1.2020. 
 

 Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů 
Česká unie sportu vydala pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny, sportovních 
zařízení a aktualizaci finančních výkazů. Statistická data jsou mimo jiné podkladem i pro 
plnění rejstříku MŠMT. Proto je aktualizace naprosto nezbytná.  
 

 Členské příspěvky na činnost SCS 2019 
Na základě Směrnice 3/2013 o stanovení členských příspěvků na činnost SCS, která upravuje 
účel, výši, splatnost a vybírání členských příspěvků stanovil VV ČUS na svém říjnovém 
zasedání výběr členského příspěvku ve výši 1,- Kč za každou osobu, která je členem 
sdruženého SK, TJ. Termín splatnosti je k 11.11.2019. 
 

 Byla podána informace, že do pracovní místnosti svazů byl zakoupen nový počítač. Pracovní 
místnost využívá především Krajský svaz stolního tenisu. 

 

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

předsedající  členům KR za účast a konstruktivní diskusi. Další jednání Krajské rady KO ČUS 
Kraje Vysočina proběhne dne 9.12..2019 od 16,00 hod. v sídle KO ČUS Kraje Vysočina. 
 

Zapsal dne 4. listopadu 2019  
Ing. Holub Vítězslav 
 

 


