
Zpravodaj RS ČSTV Jihlava 

 Oproti minulým rokům přichá-
zíme s prvním číslem letošního ročníku 
Zpravodaje RS ČSTV Jihlava s měsíč-
ním zpožděním. Důvod je velmi proza-
ický — dříve jsme nebyli schopni po-
dat TJ a SK relevantní informace. Poli-
tická situace a situace okolo a.s. SAZ-
KA „vykolejila“ zaběhnuté mecha-
nismy, organizační struktury a časové 
návaznosti a výrazně zasáhly do finan-
cování sportovního prostředí. Financo-
váním nejsou míněny pouze dotace 
sportovcům, ale je míněno i ohrožení 
financování servisních administrativ-
ních center sportovců — regionálních 
sdružení ČSTV. Tím, že státní peníze 
rozhodnutím politiků jdou v případě 
ČSTV pouze do komory svazů (jiná 
střešní sdružení jsou financována stej-
ně jako v předchozích letech) byla de 
facto druhá komora ČSTV, tj. komora 
TJ, SK, odstavena od státních finanč-
ních zdrojů. Nově nastavené mecha-
nismy postavily servisní organizace TJ 
a SK do nepříjemné pozice, kdy svoji 
činnost nemají z čeho financovat. Na-
stává proto zásadní zvrat v organizaci 
spolkového sportu, tzn. v TJ a SK. Ar-
gumenty, které jsme politikům předklá-
dali, nebyly vyslyšeny.  

 Ukončen ím 
činnosti regionálních 
sdružení ČSTV by 
samozřejmě sport 
nezanikl, ale podmín-
ky pro sport v regio-
nech by se výrazně 
zhoršily. Ať se to ně-
komu líbí, či nikoli, struktura ČSTV 
zajišťovala alespoň nějaké finance pro 
nejnižší články sdružených sportovců a 
byla jim blízkým partnerem pro řešení 
konkrétních problémů, které jednotlivé 
TJ, SK řešily. Současný názor, podpo-
rovaný současnou politickou garnitu-
rou, že tato pracoviště jsou neefektivní 
a tudíž je třeba je ze struktury ČSTV 
vyřadit, je naprosto neobjektivní a 
svědčí pouze o tom, že lidé hlásající 
tyto názory neví o činnosti těchto sdru-
žení naprosto nic. 

 Jak ven ze současné situace? 
Řešení je samozřejmě několik. Nejjed-
nodušší je, zabalit to, ukončit činnost a 
vše co se podařilo na území našeho 
regionu ve sportu hodit za hlavu. Jenže 
jsme sportovci a ti jsou zvyklí bojovat. 
Proto budeme na Valné hromadě RS 
ČSTV navrhovat TJ a SK takové vari-
anty řešení, které překlenout současnou 
situaci a umožní nám přežít! 
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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější termíny: 

 

do 13. května 2011 

• Žádosti na  příspěvek 
údržby TVZ 

• Návrhy na vyznamená-
ní ČSTV 

 

 

 

Termín konání 23. VH 
RS ČSTV Jihlava 

 

Pátek  27. května 2010 
od 16,30 hod. 



• Finanční prostředky na údržbu na rok 2011 

Přílohou tohoto zpravodaje je Žádost o poskytnutí příspěvku na 
údržbu a provoz tělovýchovných zařízení pro rok 2011. Prosíme 
Vás o zpětné zaslání těchto žádostí na adresu RS ČSTV Jihlava v 
termínu do pátku 13. května 2011.  Stručný výtah z metodické-
ho  pokynu k  financím na údržbu  najdete níže. POZOR je v 
něm zásadní změna — příjemce dotací na údržbu ze SR 
musí vést podvojné účetnictví. Proto RS ČSTV Jihlava na-
bízí TJ a SK možnost vedení tohoto typu účetnictví. 

• Valná hromada RS ČSTV 2011 

Termín konání Valné hromada RS ČSTV Jihlava je pátek dne 
27. května 2011 od 16,30 hod. (od 18,00 hod. hraje  FC Vyso-
čina s Hlučínem). Každé TJ a SK bude elektronicky popř. 
písemně zaslána pozvánka a delegační lístek na jednání VH. 
Účast všech sdružených subjektů je nutná. Valná hromada se 
uskuteční v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina  B 
3.16. 

• Medaile a Čestná uznání ČSTV 

VV ČSTV Praha uděluje na návrh RS ČSTV medaile „Za práci 
ve prospěch tělovýchovy a sportu“. Tato medaile by měla být 
oceněním za celoživotní významnou práci pro tělovýchovu. Dá-
le uděluje Čestný odznak a Čestná uznání u příležitosti životních 
jubileí, významných celostátních či mezinárodních akcí a oslav  
významných výročí trvání spolků. RVV ČSTV Jihlava bude udě-
lovat v roce 2011 na návrh sdružených TJ a SK čestné plakety za 
práci ve prospěch tělovýchovy a sportu na úrovni našeho regio-
nu popřípadě u příležitosti významných životních jubileí či oslav 
významných výročí trvání spolků. 

RS ČSTV Jihlava oslovuje tímto TJ a SK, které by touto formou 
chtěly ocenit své aktivní či bývalé funkcionáře, aby své návrhy 
zaslaly taktéž do 13. května 2011 na adresu RS ČSTV Jihlava. 

• Úrazové pojištění členů ČSTV 

I přes obrovské problémy v zajištění financování ČSTV se poda-
řilo udržet výhodné podmínky pro pojištění členů ČSTV. Smluv-
ní vztah mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a.s., na úrazové 
pojištění členů ČSTV zůstává v platnosti  minimálně do konce 
roku 2011a má stále stejné číslo -  495000830-7. 

Informace pro TJ, SK 
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3. místo - Tomáš Fučík - JPK AXIS Jihlava 

Všem oceněným gratulujeme. 

Moderátorem večera byl vynikající Vlastimil 

Korec.  

V pátek 10. března 2011 proběhlo v DKO v Jihlavě 
slavnostní vyhlášení anktety "Nejlepší sportovec Jih-
lavska za rok 2010". Hlavní - odbornou anketu zajiš-
ťovalo Regionální sdružení ČSTV Jihlava. Oslovené 
TJ, SK a sportovní svazy nominovaly své sportovce, 
kteří museli splňovat náročná kritéria této odborné 
ankety. Kritérii prošlo do závěrečné nominace 9 spor-
tovců. V roce 2010 byly dosažené výsledky nomino-
vaných sportovců výborné, ale i tak si vítězství vybo-
joval Jan Kotyza s výraznou převahou.  

Celkové pořadí bylo tedy následující:  

1. místo - Jan Kotyza - KK PSJ Jihlava 

2. místo - Tomáš Šárik - KST Jihlava 

Anketa „Nejlepší sportovec ČSTV za rok 2010“ byla vyhlášena 

Jan Kotyza — vítěz letošní-
ho vyhlašování ankety o 

nejlepšího sportovce ČSTV 
za rok 2010 

Silák Tomáš Šárik získává v této 
anketě pravidelně nejvyšší příčky 
již několik let. Tentokrát jeho do-
sažené výsledky stačily na celkové 

Tomáš Fučík — člen jihlavského 
plaveckého klubu AXIS se se svý-
mi výsledky uhájil i letos medailo-
vé pozice a obsadil celkovou 3. 

příčku. 



Finanční prostředky na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení  2011 

V tomto příspěvku každoročně uvádíme pravidla a účel používá-
ní dotací z ČSTV na údržbu a provoz sportovních a tělovýchov-
ných zařízení. Finanční prostředky na údržbu a provoz sportov-
ních a tělovýchovných zařízení jsou poskytovány ze státního 
rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy, které každoročně vyhlašuje programy, 
které tímto způsobem dotuje. Jedním z těchto programů je i 
program s názvem Údržba a provoz sportovních a tělovýchov-
ných zařízení. Plné znění zásad programu IV. najdete na adrese:  

http://www.msmt.cz/file/13043 

Důležité pasáže z těchto zásad vyjímáme: 

Podpora údržby a provozu se poskytuje pro sportovní zařízení, 
která jsou ve vlastnictví, resp. výpůjčce nebo dlouhodobém 
nájmu občanských sdružení uzavřeném na minimálně 10 let od 
roku podání žádosti o dotaci. Dlouhodobý pronájem může 
být pouze od vlastníka, kterým je obec, město nebo státní 
instituce. Podporu lze poskytnout pouze v případě, že nájemce 
je provozovatelem sportovního zařízení.  

Údržbou je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opo-
třebení, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. 
Opravou se rozumí odstraňování částečného materiálního opo-
třebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předcho-
zího stavu nebo do provozuschopného stavu. Uvedením do 
provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i 

s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo 
technologií při splnění podmínky, že takovým postupem ne-
dojde k technickému zhodnocení   

POZOR !!! 

V rozhodnutí MŠMT č. 502011_0.4 o poskytnutí nein-
vestiční dotace ze SR ČR v oblasti sportu na rok 2011, 
článek 5 odst. 2 říká, že příjemce vede podvojné účet-
nictví podle zákona č. 563/1991 Sb. 

 Upozorňujeme všechny TJ a SK na striktní dodržování 
těchto zásad. V souvislosti s požadavkem MŠMT na vedení 
podvojného účetnictví nabízíme TJ a SK pomoc pro splně-
ní tohoto požadavku. Vyplněné žádosti včetně případné kopie 
nově uzavřených smluv o pronájmu zašlete nejpozději do 13. 
května2011.  Dále upozorňujeme, že v žádosti musí být jed-
noznačně uveden popis účelu žádosti, na který bude dotace 
použita. Na tento účel bude následně uzavřena smlouva a 
stejný účel musí obsahovat i vyúčtování dotace. 

 Pro Váš přehled uvádíme TJ, SK, které z pohledu doby 
nájmu buď nesplňují pro rok 2011 podmínku „minimálně 10 
let“ a ty TJ, SK, které pro letošní rok splňují, ale příští rok budou 
v žádostech tzv. „na hraně“. 
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Název TJ Druh za řízení 
Platnost smlouvy 

 objektu pozemku 
OS 1.FC Batelov                                              Hřiště a stadiony pro fotbal 18.4.2022 18.4.2022 
OS 1.FC Batelov                                              Hřiště a stadiony pro fotbal 18.4.2022 18.4.2022 
OS 1.FC Batelov                                              Dráhy a stadiony pro atletiku 18.4.2022 18.4.2022 
OS 1.FC Batelov                                              Šatny a umývárny samostatně stojící 18.4.2022 18.4.2022 
SKST Třešť                        Haly pro stolní tenis 30.4.2006 30.4.2006 
TJ SLAVOJ POLNÁ                                              Hřiště a stadiony pro tenis 31.12.2011 31.12.2011 
TJ SLAVOJ POLNÁ                                              Šatny a umývárny samostatně stojící 31.12.2011 31.12.2011 
TJ Ježek Rantířov                                            Hřiště a stadiony pro fotbal 2.1.2021 2.1.2021 
TJ Ježek Rantířov                                            Šatny a umývárny samostatně stojící 2.1.2021 2.1.2021 
TJ Růžená                                                    Hřiště a stadiony pro fotbal 30.12.2020 30.12.2020 
TJ Růžená                                                    Sklady a pomocné provozy 30.12.2020 30.12.2020 
TJ Růžená                                                    Šatny a umývárny samostatně stojící 30.12.2020 30.12.2020 
TJ Sokol  Stonařov                                           Hřiště a stadiony pro fotbal 31.12.2020 31.12.2020 
TJ Sokol  Stonařov                                           Hřiště a stadiony pro tenis 31.12.2020 31.12.2020 
TJ Sokol  Stonařov                                           Sklady a pomocné provozy 31.12.2020 31.12.2020 
TJ Sokol  Stonařov                                           Hřiště a stadiony pro fotbal 31.12.2020 31.12.2020 
TJ Sokol  Stonařov                                           Šatny a umývárny samostatně stojící 31.12.2020 31.12.2020 
SK Telč                                                      Otevřené zimní stadiony uměle chlazené   30.9.2018 
SK Telč                                                      Bufety (včetně automatů)   30.9.2018 
SK Telč                                                      Šatny a umývárny   30.9.2018 
Sportovní klub Rohozná                                       Hřiště a stadiony pro fotbal   28.4.2017 
Sportovní klub Rohozná                                       Hřiště a stadiony pro volejbal   28.4.2017 
SK Kostelec                                                  Hřiště a stadiony bez spec. označení 7.8.2022 28.5.2021 
SK Kostelec                                                  Hřiště a stadiony bez spec. označení   28.5.2021 
SK Kostelec                                                  Šatny a umývárny samostatně stojící 7.8.2022 28.5.2021 
SK Kostelec                                                  Šatny a umývárny samostatně stojící 7.12.2022   
TJ Dušejov 2000                                              Hřiště a stadiony pro fotbal   30.4.2022 
TJ Dušejov 2000                                              Šatny a umývárny samostatně stojící 30.4.2022 30.4.2022 
Sportovní klub Pavlov                                        Hřiště a stadiony bez spec. označení   1.5.2022 
OS SK Přátelé Fotbalu Rybné       Hřiště a stadiony pro fotbal   31.12.2022 



 

TJ/SK ___________________________ 

 

Žádost 
o poskytnutí dotace na údržbu a provoz TVZ v roce 2011 

    

 

Název TV zařízení: __________________________________ 

Zdůvodnění:  

 

 

 

 

Níže podepsaní zástupci TJ,SK závazně prohlašují, že TVZ na které požadují dotaci na údržbu: 

• je v majetku TJ,SK 

• má TJ,SK na základě smlouvy v dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce na dobu minimálně 10 let od roku podání této žádosti., tj. 
nejméně do 31.12.2021. Dlouhodobý pronájem může být od vlastníka, kterým je obec, město nebo státní instituce. 

• máme předběžný zájem o spolupráci při vedení podvojného účetnictví 

*  nehodící se škrtněte 

 

Odeslat na RS ČSTV Jihlava do 13. 5. 2011 

 

 

 

 

 

Formulář „Žádost o dotaci na údržbu a provoz TVZ 2011“ 
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Název a popis akce 
Celkem  

požadavek 
Vlastní zdroje 

Požadavek na  

RS ČSTV 

    

    

    

    

    


