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Zápis č. 2/2011 
ze schůze VV RS ČSTV Jihlava 

 

 

 
 

 

 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

Předsedající RS ČSTV Jihlava v úvodu přivítal přítomné členy VV na zasedání VV a 

všechny seznámil s programem jednání. Program jednání VV RS ČSTV Jihlava byl všemi 

přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen předsedajícím RS ČSTV Jihlava.  

 

2. Zpráva předsedy RS ČSTV Jihlava 

 Předseda Jiří Šmrha zhodnotil výstupy z porady regionálních sdružení ČSTV, která se 

uskutečnila 29. 3. 2011. Snaha o rozkol uvnitř ČSTV, včetně hrozby zániku organizace je 

snahou úzké části svazových funkcionářů, kteří jsou napojení na současnou vládnoucí 

politickou reprezentaci. Cílem je přenést financování sportu pod křídla úzké skupiny 

„sportovních lobbistů“ hájících především své ekonomické zájmy, nikoli zájmy sportovního 

prostředí. Bohužel, veřejné mínění je ovlivňováno a manipulováno médii, které tato skupina 

lidí ovládá. Pozice ČSTV je tak výrazně oslabena i ve vztahu vnímání veřejnosti. Snahy o 

likvidaci vlivu ČSTV na poli sportu je jasně viditelné i při např. projednávání budoucího 

zákona o podpoře sportu, na jehož veřejnou rozpravu o návrhu tohoto zákona nebyli zástupci 

ČSTV vůbec přizváni. Partnerem státu v oblasti sportu se tak stává „skupina lobbistických 

zástupců svazů“ seskupených v platformě SPORT 2011, která je ekonomicky státem 

podporována. Všechny tyto kroky jednoznačně směřují k „politické“ likvidaci ČSTV. Stejně 

tak je třeba konstatovat, že přislíbené finanční prostředky pro sport z MF popř. MŠMT, které 

mají být převedeny do příjmové části svazů, jsou záměrně pozdržovány, aby vytvořili 

ekonomický tlak a tím tlak na ukončení činnosti územních článků ČSTV. Vyjádřil 

Datum konání: 31. března 2011 v 15,00 hod., ukončení v 17,15 hod. 

Místo konání:  Jihlava, zasedací místnost RS ČSTV Jihlava 

Předsedající:  Jiří Šmrha – předseda RS ČSTV Jihlava 

Zapisovatel:  ing. Holub Vítězslav – ředitel  RS ČSTV Jihlava 

Přítomni: Šmrha Jiří, Birnbaum Robert, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, 

Skočdopole Jindřich,  

Omluveni: Svoboda Jaroslav, Mgr. Havlík Jiří, Vrzáček Miroslav 

Procentuální vyjádření: 62,5  %,  RVV byl usnášení schopný 

 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření RS ČSTV za první čtvrtletí 

roku 2011 

2. Informace k vývoji situace a. s. SAZKA a 

ČSTV (rozesíláno průběžně) 

 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva předsedy RS ČSTV Jihlava  

 Informace z komise pro sport a volný čas kraje 

Vysočina 

3. Zpráva Ing. Holuba 

 Kontrola usnesení 

 Zhodnocení ankety „Nejlepší sportovec 2010“ 

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava 2011 a naplňování 

východisek sestavení rozpočtu RS ČSTV Jihlava 

roku 2011 

 Vyznamenání funkcionářů TJ, SK – Josef Mikeš, 

JUDr. Václav Kamaryt, Hynek Penhaker, 

PaedDr. Václav Trnka a Ing. Karel Kříž (všichni 

Slavoj Třešť) 

 Různé (aktualizace členské základny a 

pasportizace) 

4. Závěr a usnesení 
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přesvědčení, že VH ČSTV, která se bude konat 16. 4. v Nymburce, může přinést několik 

zvratových situací v celé historii našeho občanského sdružení, včetně možnosti transformace 

organizace. 

 

 Dále informoval členy VV o jednání komise pro sport a volný čas kraje Vysočina. 

Informoval o připravované anketě – Sportovec Vysočiny, jehož pořadatelem je agentura 

Parolaart, bez jakékoli spoluúčasti kraje Vysočina. Slavnostní vyhlášení se bude konat 20. 

Dubna 2011 od 18,00 hodin v sále kulturního střediska v Polné. Lístky je možno objednat 

v sekretariátu Jihlavských listů u paní Sadecké na tel. č. 567 578 000. 

 

3. Zpráva ing. Holuba 

 Kontrola závěrů a usnesení 
Usnesení přijatá na minulém VV byla splněna, popř. činnosti týkající se záležitosti vedoucích 

k udržení činnosti RS ČSTV Jihlava jsou průběžně plněna. 

 

 Zhodnocení ankety „Nejlepší sportovec 2010“ 
 

Vyhodnocení ankety proběhlo poprvé v prostorách DKO Jihlava. Lze konstatovat, že 

úroveň galavečera byla opět vynikající. Celkové hodnocení vyznívá velmi pozitivně. Je třeba 

zdůraznit, že pro RS ČSTV Jihlava je tato forma propagace velice přínosná. Je nutné 

poděkovat Mgr. Petru Ryškovi, který sponzorsky zajistil ceny pro vítězné sportovec ankety 

RS ČSTV Jihlava. 

 

Při této souvislosti bylo pozitivně hodnoceno také vyhlášení Sportovce města Polná za rok 

2010, které proběhlo 22. 3. 2010 v Polné. 

 

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava a naplňování východisek sestavení rozpočtu RS ČSTV 

roku 2011 

 

Ekonomika 1. čtvrtletí roku 2011  

Zdroje – bylo vstoupeno do jednání s jednotlivým okresními sportovními svazy ohledně 

změny podmínek pro poskytování služeb ze strany RS ČSTV Jihlava. Jsou připraveny 

smlouvy o součinnosti s jednotlivými okresními sportovními svazy, se kterými jsou jednotlivé 

subjekty postupně seznamovány a v průběhu 2. čtvrtletí plánujeme uzavření těchto nových 

smluv, zajišťujících ve zdrojové oblasti finanční příjmy. V současné době jsou tyto zdroje 0,- 

Kč. Jediným realizovaným zdrojem byl prodej reklamních práv na vyhlašování ankety 

Nejlepší sportovec ČSTV Jihlavska za rok 2011. Za prodej těchto reklamních práv jsme 

obdrželi částku 45 tis. Kč. 

 

Čerpání rozpočtu 2011 – RS ČSTV Jihlava přijal maximální úsporný režim své činnosti (viz 

opatření hodnocená na minulém jednání VV). K 31. 3. 2011 činilo čerpání rozpočtového 

provizoria RS ČSTV částku 201 837,- Kč. Tato částka byla částečně kryta příjmy běžného 

období a zdroji z úspor minulých let. 

 

Dále byli členové VV seznámeni s ekonomickým výhledem na 2. čtvrtletí roku 2011 a 

s analýzami smluvních vztahů a jejich vypověditelnosti. V souladu s usnesením č. 3/2011 

seznámil ředitel RS ČSTV Jihlava členy VV s principem naplnění rozpočtu RS ČSTV a 

s návrhem zavedení členských příspěvků ČSTV pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.  

 

 Ocenění funkcionářů  

VV RS ČSTV Jihlava projednal návrhy TJ, SK a okresních sportovních svazů na udělení 

Pamětní plakety RS ČSTV Jihlava „Za práci pro tělovýchovu a sport“ a přijal toto usnesení: 
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Usnesení č. 6/2011 

VV RS ČSTV Jihlava schválil ocenění následujících funkcionářů: Josef Mikeš, JUDr. 

Václav Kamaryt, Hynek Penhaker, PaedDr. Václav Trnka a ing. Karel Kříž (všichni TJ 

Slavoj Třešť) „Pamětní plaketou RS ČSTV Jihlava“. 

 

 

4. Diskuse, závěr a usnesení 

 Informace k problematice financování sportu v dalším období: 

V období mezi jednáním VV RS ČSTV Jihlava, byli členové VV i sdružené subjekty 

průběžně informováni o vývoji situace okolo a. s. SAZKA i ČSTV.  

 Informace ke sběru dat pro pasportizaci a evidenci členské základny RS ČSTV Jihlava. 

K 31. 12. 2010 sdružovalo RS ČSTV Jihlava 17 273 členů (12 623 dospělých a 4 650 

členů mládeže). V této souvislosti byla podána informace, že údaje o členské základně 

mládeže byly poskytnuty kraji Vysočina, kde se RS ČSTV Jihlava uchází o dotaci 

z Všesportovního kolegia pro rok 2011 na mládež.  

 Byly podány informace z uskutečněných VH TJ, SK – KVL Kostelec (J. Šmrha). 

 Dne 16. dubna 2011 se v Nymburce uskuteční jednání 23. VH ČSTV RS ČSTV Jihlava 

schválil svého delegáta, který bude RS ČSTV Jihlava reprezentovat v následujícím 

usnesení: 

 

Usnesení č. 7/2011  

VV RS ČSTV Jihlava se stanovil jako delegáta pro 22. VH ČSTV pana Jiřího Šmrhu. 

 

 Byl podán návrh na konání VH RS ČSTV Jihlava – 27. května 2011 od 16,30 hod. 

Diskutována možnost realizovat VH pokud možno bez nákladů. 

 Byla podána informace o rozhodnutí MŠMT, které má v gesci finanční prostředky na 

Údržbu a provoz TVZ, že v „Zásadách“ pro rok 2011 musí příjemci dotace vést tzv. 

„podvojné účetnictví“. V současné době ČSTV zajišťuje právní stanoviska k této 

informaci. 

 Diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající RS ČSTV Jihlava poděkoval všem přítomným za účast na 

jednání. Termín dalšího jednání VV RS ČSTV Jihlava nebyl dohodnut, bylo konstatováno, že 

bude svolán dle potřeby v dostatečném předstihu.  

  

 

Zapsal dne 31. 3. 2011 Ing. Holub Vítězslav 


