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Zápis č. 1/2011 
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 prvním 

zasedání VV v roce 2011 a všechny seznámil s programem jednání. Program jednání VV RS 

ČSTV Jihlava byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předloţen předsedajícím 

RS ČSTV Jihlava.  

 

2. Zpráva předsedy RS ČSTV Jihlava 

 Předseda Jiří Šmrha objasnil důvody odvolání prosincového VV. Zhodnotil výstupy 

z porady krajských předsedů ČSTV a porady regionálních sdruţení ČSTV, které se 

uskutečnily v lednu 2011. Popsal situaci, ve které se v současnosti ČSTV nachází, snaha o 

rozkol uvnitř ČSTV a jejího rozdělení na dvě organizace. Zhodnotil svoji aktivitu vysvětlit 

situaci v Jihlavských listech a v osobních dopisech ministrovi MF panu Kalouskovi a 

předsedovi vlády Nečasovi. Popsal systém dělení „Kalouskovného“ do komory sportovních 

svazů a návaznost pro činnost regionálních sdruţení.  

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

Jako pozitivní je opětovné otevření sportovních grantových programů pro rok 2011 – 

Sportoviště 2011 (uzávěrka 15.3.2011) a Sport pro všechny 2011 (prozatím není vyhlášen). 

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 

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava 2010 

 Aktuální informace k problematice dělení 

dotace MF pro střešní sportovní organizace 

v roce 2011 

 Východiska sestavení rozpočtu RS ČSTV 

Jihlava pro rok 2011 

 Anketa „Nejlepší sportovec 2010“ 

 Vyznamenání funkcionářů TJ, SK – Josef 

Svoboda (TJ Kozlov), Eduard Plass (OSLH 

Jihlava), Karel Trojan (SK Rohozná) 

 Různé (aktualizace členské základny a 

pasportizace) 

4. Závěr a usnesení 

 

Datum konání: 3. února 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, Vrzáček Miroslav, Háj Martin, Ing. 

Doleţal Josef,  

 

Omluveni: Mgr. Havlík Jiří, Skočdopole Jindřich, Svoboda Jaroslav 

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

 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření RS ČSTV za rok 2010 

2. Východiska sestavení rozpočtu RS ČSTV 

Jihlava pro rok 2011 (rozesláno 

v předstihu) 

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

ČSTV (rozesíláno průběţně, vč. stanoviska 

předsedy ČSTV a včetně mimořádného 

vydání TP) 

4. Nominace na anketu „Sportovec ČSTV za 

rok 2010“ (rozesláno v předstihu) 

5. Prezentace „Předpoklady financování RS 

ČSTV Jihlava v roce 2011“ (promítaná 

prezentace) 
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Informoval také o připravované anketě kraje Vysočina – Sportovec Vysočiny, hodnotitelem 

v této komisi je Jiří Šmrha. 

 

3. Zpráva ing. Holuba 

 Kontrola závěrů a usnesení 
Usnesení na minulém VV nebyla přijata. 

 

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava 

 

Ekonomika roku 2010 - Dotace z vlastních zdrojů  

Zdroje MF – po oznámeném zkrácení o 10 % objemu disponuje RS ČSTV konečnou částkou 

ve výši 965 340,- Kč (tj. 90 % plánu roku 2010).  

 

Čerpání rozpočtu aparát 2010 – VV RS ČSTV Jihlava byl seznámen s čerpáním rozpočtu 

za rok 2010. Plán počítal s výdaji ve výši 940 tis. Kč (925 tis. MF + 15 tis. ostatní příjmy). 

Skutečně bylo ke dni 31. 12. 2010 vyčerpáno 927 569,39 Kč tj. 98,68 %. Byly objasněny 

poloţky, které vykazují vyšší čerpání oproti plánu. Čerpání rozpočtu bude ještě předmětem 

kontroly revizní komise RS ČSTV Jihlava. 

 

Dotace MŠMT – Údržba – v roce 2010 byly všechny finanční prostředky obdrţené z tohoto 

programu (496 800,- Kč) rozděleny dle rozhodnutí VH RS ČSTV Jihlava a k 31. 12. 2010 

vyúčtovány a rozeslány TJ a SK. TJ Ţdírec před koncem roku oznámil, ţe dotaci ve výši 

4 900,- Kč nevyčerpá, proto bylo rozhodnuto o přerozdělení této dotace ve prospěch TJ 

Druţstevník Velký Beranov. V této souvislosti přijal VV RS ČSTV Jihlava usnesení, které 

upravuje rozdělení dotace. 

 

Usnesení č. 1/2011 

 

VV RS ČSTV Jihlava potvrdil rozhodnutí ředitele RS ČSTV Jihlava o navýšení dotace 

z programu údrţba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení roku 2010 o 4 900,- Kč ve 

prospěch TJ Druţstevník Velký Beranov z důvodu nevyčerpání této dotace TJ Ţdírec. 

 

Dotace MŠMT – Sportuj s námi - v roce 2010 byly všechny finanční prostředky obdrţené 

z tohoto programu (69 100,- Kč) rozděleny dle rozhodnutí VH RS ČSTV Jihlava a k 31. 12. 

2010 vyúčtovány a rozeslány TJ a SK. 

 

Dotace kraje Vysočina na mládež - v roce 2010 byly všechny finanční prostředky obdrţené 

z tohoto programu (408 745,- Kč) rozděleny dle rozhodnutí VH RS ČSTV Jihlava a k 31. 12. 

2010 vyúčtovány a rozeslány TJ a SK. 

 

Na základě výše uvedeného konstatoval VV RS ČSTV Jihlava, ţe TJ a SK v roce 2010 bylo 

rozděleno 974 645,- Kč.  

 

 Aktuální informace k problematice dělení dotace MF pro střešní sportovní 

organizace v roce 2011 

 

Členům VV byla představena aktuální informace k problematice dělení dotace MF pro 

sportovní svazy formou prezentace. Byla shrnuta historie dělení této dotace, způsob dělení 

v roce 2011, předpoklady pro fungování regionálních sdruţení v roce 2011. Promítnutá 

prezentace vycházela z rozeslaného materiálu „Východiska sestavení rozpočtu RS ČSTV pro 

rok 2011“. Prezentace objasnila scénáře moţných zdrojů RS ČSTV Jihlava v roce 2011, 

moţných zdrojů k dělení TJ, SK, scénář výdajů RS ČSTV Jihlava pro rok 2011 a scénář rizik 

a moţnosti jejich řešení v roce 2011. 
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 Východiska sestavení rozpočtu RS ČSTV pro rok 2011 

 

Členům VV byl představen materiál „východiska sestavení rozpočtu RS ČSTV pro rok 

2011“. Součástí tohoto materiálu byl i návrh rozpočtu pro rok 2011. Bylo konstatováno, ţe: 

1. zajištění servisu s sebou nese finanční potřeby, které je moţno poměrně dobře vyčíslit na 

základě předchozích let za předpokladu „nezměněných podmínek“, tj. stavu potřeb a 

sluţeb dnes poskytovaných. 

2. Finanční zdroje nutné k pokrytí potřeb jsou v současnosti v nepotvrzených objemech. 

Většinu z nich nyní lze pouze předpokládat s velkou mírou nejistoty. 

3. Výsledný rozpočet musí být stanoven metodou „na co budou finanční prostředky“, tj. 

bude muset následovat série rozhodnutí a opatření tak, aby bylo moţno zajistit ze zdrojů, 

které budou skutečně k dispozici, maximum činností definovaných v rámci finančních 

potřeb a poskytovaných sluţeb. 

 

Zároveň byli členové VV seznámeni s přijatými úspornými opatřeními pro rok 2011 

v následujících oblastech:  

telekomunikace, úklidové sluţby, sníţení objemu mzdových prostředků a tím i nákladů SZ a 

ZP, zrušení předplatného novin a softwaru Zákon, zrušení podílu nákladů za vyhlašování 

ankety „Nejlepší sportovec“, zrušen nákup drobného občerstvení na běţných jednáních a 

schůzích VV a VH. 

 

Bylo konstatováno, ţe výdajová stránka rozpočtu je na hranici udrţitelnosti a ţe tato 

opatření mohou být krátkodobá, nikoli dlouhodobá. Všechna tato opatření mají bezprostřední 

vliv na úroveň poskytovaných sluţeb. 

Dále byli členové VV seznámeni s výsledkem analýzy smluvních vztahů a jejich 

vypověditelnosti z hlediska případné nutnosti ukončení činnosti RS ČSTV Jihlava z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. 

 

Po rozsáhlé diskusi byla přijata následující usnesení: 

 

Usnesení č. 2/2011 

 

VV RS ČSTV Jihlava bere na vědomí předloţené východiska sestavení rozpočtu pro 

rok 2011. Financování RS ČSTV Jihlava v období od 1. 1. 2011do konání řádné VH RS 

ČSTV Jihlava bude probíhat na základě rozpočtového provizoria (maximální měsíční čerpání 

do výše 1/12 roku 2010). 

 

Usnesení č. 3/2011 

 

VV RS ČSTV Jihlava dává plný mandát řediteli ing. Vítězslavu Holubovi k jednání se 

všemi subjekty, týkajících se všech záleţitosti vedoucích k udrţení činnosti RS ČSTV Jihlava.   

 

 Anketa „Nejlepší sportovec ČSTV 2010“ 

Členům RVV byl předloţen návrh sportovních svazů a TJ/SK pro vyhodnocení ankety 

„Nejlepší sportovec ČSTV za rok 2010“. Hodnocení se provádělo bodovým systémem 

přítomných členů RVV. Bodové hodnocení: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo – 

1. bod. Po součtu bodů vzniklo následující pořadí sportovců: 

 

Usnesení č. 4/2011 

VV RS ČSTV Jihlava se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce RS ČSTV Jihlava za rok 

2010 v tomto pořadí: 

 1. místo – Jan Kotyza (11 bodů) 

 2. místo – Tomáš Šárik (9 bodů) 

 3. místo – Tomáš Fučík (4 body) 
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 Bez určení pořadí se dále umístili: Barbora Chudíková, Jan Lauerman, 

Paulíčková Renata, Picková Barbora, Neradová Michaela, Borek Martin. 

 

 Galavečer s vyhlášením ankety proběhne 10. 3. 2011 v DKO Jihlava.  

 

 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: 

 

Usnesení č. 5/2011 

VV RS ČSTV Jihlava schválil ocenění následujících funkcionářů Josef Svoboda (TJ 

Kozlov), Karel Trojan (SK Rohozná) a Eduard Plass (OSLH Jihlava) „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 sdruţené subjekty 

průběţně informováni o vývoji situace okolo a. s. SAZKA i ČSTV. Vzhledem k tomu, ţe 

tato problematika je velice sloţitá, mnohdy zamlţovaná protichůdnými informacemi 

v médiích, byly předávány pouze informace z oficiálních, potvrzených zdrojů ČSTV.  

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

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

(Miroslav Vrzáček), TJ Podyjí Černíč (zástupce OFS Jihlava K. Kříţ). 

 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, ţe 

bude svolán dle potřeby v dostatečném předstihu.  

  

 

Zapsal dne 3. 2. 2011 Ing. Holub Vítězslav 


