
 Zápis č.8/IV./2016 
 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina  
  
 

Datum konání:  16. května 2016 od 14,00 hod., ukončení 15,25 hod. 
Místo konání:  KO ČUS Kraje Vysočina 
Předsedající:  Ing. Vítězslav Holub – předseda KO ČUS Kraje Vysočina 
Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Kokeš Luboš, Václav Paulík, Mgr. Jiří Havlík, Alena 

Pajdová, Pavel Mazánek, Stanislav Teplan, Milan Reich, PaedDr. Jiří Švec 
Omluveni: Pavel Pech, Petr Honzl 
Hosté:  
Účast: 80% (regiony – 100 %, svazy 60 %) 

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 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČUS Kraje Vysočina 
5. Příprava 16. Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina 
6. Různé a diskuse 
7. Usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Rozvaha a výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2015 
2. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za 1. čtvrtletní roku 2016 
3. Náklady a výnosy sportovních svazů k 31.12.2015 
4. Návrh rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016 
5. Dotace přidělené z Kraje Vysočina prostřednictvím Všesportovního kolegia na rok 2015 
6. Členská základna OS ČUS Kraje Vysočina za rok 2015 
7. Návrh referenta krajského Servisního centra sportu Kraje Vysočina 1/VY/2016 na dělení 

neinvestiční dotace pro OS ČUS 
8. Vnitřní předpis KO ČUS Kraje Vysočina 4/2013/2016 
9. Zápis Revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina ze dne 9.3.2015 
10. Přidělené dotace z Kraje Vysočina na KCTM v roce 2016 

 
 

   

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.  
 

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. 8/IV./2015 až 12/IV./2015 byla splněna. 
 

3. Aktuální informace z činnosti ČUS 
 

 Předseda KO ČUS Kraje Vysočina seznámil členy KR s aktivitami, které KO ČUS Kraje 
Vysočina uskutečnila: 
 

 Informace z ČUS - byly podány aktuální informace z: 
- jednání Komise ČUS pro financování sportu (programy MŠMT rok 2016 pro TJ, SK, svazy 

i pro OS a KO ČUS, program VIII. - pro sportovní subjekty v Kraji Vysočina bylo rozesláno 
téměř 13 mil. Kč.), výhled podpory sportu ze státu je pro rok 2017 6 mld. Kč, z toho na 
program VIII. by měla být vyčleněna 1 mld. Kč. 



- jednání Komise pro podporu činnosti SK/TJ (dělení programu IV. MŠMT 2016 - provoz a 
údržba, klíče dělení + doplnění údajů pro rozdělení neinvestiční dotace ze strany TJ, SK, 
které zajišťují OS ČUS) 

- VH ČUS z 30.1.2016 + 23.4.2016 - lednová VH byla volební, ing. Holub byl zvolen do VV 
ČUS na volební období do r. 2020, květnová VH za účasti premiéra ČR Bohuslava 
Sobotky a ministryně školství Kateřiny Valachové přijala technickou novelu Stanov ČUS, 
rozhodla o prodeji majetku - Sokolovny - Kostelec na Hané, schválila plán rozvoje ČUS do 
roku 2020. 

- republikové porady KO a OS ČUS - 12.4.2016 
- semináře OS ČUS Kraje Vysočina týkající se auditu 2015 administrovaných dotací - 

27.4.2016 
- o projektech ČUS - Sportuj s námi 2016 - do akcí se zapojily i SK/TJ z OS ČUS Kraje 

Vysočina. VV ČUS některé z akcí vybral a finančně je podpoří. TJ, SK budou informovány 
přímo z ČUS. 

- příprava zákona o podpoře sportu - v dubnu byla ve třetím čtení schválena novela zákona 
o podpoře sportu. Novela má za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z 
veřejných prostředků. Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení 
podpory sportu, jak na celostátní, tak i na úrovni samospráv. Novelou zákona se zřizuje 
také rejstřík sportovních organizací, který bude sloužit jako zdroj informací pro nastavení 
politik státní podpory v oblasti sportu. 

-  

 Informace z KO ČUS - byly podány informace:  
- anketa Nejlepší sportovec Kraje Vysočina - KO ČUS byla partnerem Kraje Vysočina pro 

odbornou anketu, přičemž role KO ČUS byla v elektronickém shromažďování nominací 
sportovců a dále předseda KO ČUS byl členem hodnotící komise 

- aktivita Kraje Vysočina na přípravě nového modelu ankety - zapojení okresních měst a 
OS ČUS do vyhlašování okresních anket nepřinesla zamýšlený efekt a od plánu bylo 
ustoupeno. 

- pracovní jednání k problematice Krajských center talentované mládeže na rok 2016 - 
dotace ve výši 4,5 mil. Kč byla rozdělena jednotlivým KCTM. KO ČUS se přímo 
spolupodílí na KCTM stolní tenis (28 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že KSST v dubnu tohoto 
roku na své krajské konferenci přijal nové stanovy, s vlastní právní osobností, vrátí tuto 
dotaci KO ČUS zpět na Kraj Vysočina. 

 
Usnesení č. 1/IV./2016 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o vzniku právní 
osobnosti KSST Vysočina. Z tohoto důvodu schvaluje (v souladu se smlouvou o 
poskytnutí dotace) vrácení již poskytnuté dotace ve výši 28 000,- Kč na projekt 
KCTM "stolní tenis" zpět Kraji Vysočina. 

 
- KO ČUS jako partner ISS (International sport school 2016) - kromě hokeje, který je do 

projektu zapojen již 5 let, je v letošním ročníku opět zapojen i florbal, který odstartoval 
svoji účast na tomto projektu v minulém roce, kdy se ISS konala v Jihlavě. Letošní ročník 
se uskuteční ve Finsku a zúčastní se ho předseda KO ČUS. 

- jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2016 rozdělena pro VK dotace 
ve výši 4 mil. Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací.Tato dotace byla 
navýšena o 3 987 290,- Kč z daru ČOV. Celková částka k rozdělení do TJ, SK na 
celoroční sportování dětí a mládeže tak činí téměř 8 mil. Kč. Z toho pro TJ, SK sdružené v 
ČUS připadla podpora, kterou ukazuje tabulka níže: 

 

Organizace 
Počet 
členů 

Celkem 
Kraj 

Dar ČOV Celkem 

Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s. 3 214 347 039 Kč 375 514 Kč 722 553 Kč 

Jihlavská unie sportu, z.s. 3 820 410 965 Kč 446 317 Kč 857 282 Kč 

Pelhřimovská unie sportu, z.s. 2 924 316 448 Kč 341 631 Kč 658 079 Kč 

Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z.s. 3 059 330 689 Kč 357 404 Kč 688 093 Kč 

Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou z.s. 3 392 365 816 Kč 396 310 Kč 762 126 Kč 

C E L K E M 16 409 1 770 958 Kč 1 917 175 Kč 3 688 132 Kč 

 
Je však třeba poznamenat, že tyto finanční prostředky ještě musí projít schvalovacím 
procesem Kraje Vysočina. 



 
- informace o uzavřených smlouvách s licencovanými krajskými sportovními svazy a 

informace o problematice právní osobnosti jednotlivých sportovních svazů 
- informace z jednání předsednictva KO ČUS Kraje Vysočina -  uskutečnila se 2 jednání, 

která řešila aktuální potřeby KO ČUS. Podrobné informace získali členové KR KO ČUS 
nahlédnutím do zápisů z porady předsednictva KO ČUS. 

- informace z konferencí krajských sportovních svazů - předseda KO ČUS podal informace 
z konference KSST Vysočina - založení svazu s právní osobností a z konference KSLH 
Vysočina - snaha o vytvoření ligy mužů Kraje Vysočina. Záměr se nepodařil pro odmítnutí 
klubů V. Bíteše, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou a Chotěboře. 

 
 

4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČUS 
Kraje Vysočina 
 

 KO ČUS Kraje Vysočina obdrželo v průběhu měsíce dubna na činnost krajského servisního 
centra částku ve výši 200 tis. Kč a na činnost okresních SCS částku 750 tis. Kč. Referent KO 
ČUS Kraje Vysočina provedl návrh rozdělení dotací pro jednotlivá OS ČUS ve výši 150 tis. Kč. 
Tento návrh byl vždy konzultován s příslušnými OS ČUS.  

 
 V této souvislosti přijala KR KO ČUS Kraje Vysočina následující usnesení: 
 

Usnesení č. 2/IV./2016 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí návrh referenta KO ČUS Kraje 
Vysočina na rozdělení zálohy dotace Programu III. MŠMT na jednotlivá OS ČUS Kraje 
Vysočina ve výši 150 tis. Kč 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření KO ČUS k 31.12.2015 
střediska 1 - Aparát. Bylo konstatováno, že plánovaný rozpočet byl čerpán do výše 97,6%, 
tzn. došlo k úspoře nákladů ve výši 21 946,54 Kč. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření sportovních svazů 
(středisek) KO ČUS k 31.12.2015. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni s výstupy jednání Revizní komise KO 
ČUS Kraje Vysočina ze dne 3.5.2016. 
 
Usnesení č. 3/IV./2016 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o výsledcích 
hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina - středisko aparát a o výsledcích hospodaření 
krajských sportovních svazů a ukládá předložit tyto informace jednání 16. VH KO ČUS 
Kraje Vysočina. 

 

 Příprava rozpočtu na rok 2016. Byla diskutována východiska sestavení rozpočtu odděleně za 
příjmovou a výdajovou část. V příjmové části byl předložen plán finančního plnění z 
uzavřených smluv o součinnosti. Ve výdajové části byl předložen podrobný návrh rozpočtu 
nákladů. V této souvislosti přijala Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina následující usnesení: 
 
Usnesení č. 4/IV./2016 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila návrh rozpočtu pro rok 2016 a uložila 
předložit tento návrh jednání 16. VH KO ČUS Kraje Vysočina. 
 
Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli seznámeni s hospodařením střediska 1 - Aparát za 
první čtvrtletí roku 2016. 

 

5. Příprava 16. Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina 
 
Členům KR byl předložen k projednání návrh materiálu pro VH, která se bude konat 
22.6.2016. Řídícím jednání byl pověřen Pavel Pech. Materiály pro jednání budou rozeslány 
elektronickou poštou v předstihu a v písemné podobě budou k dispozici před jednáním VH. K 
materiálům proběhla věcná diskuse na jejímž základě bylo přijato následující usnesení: 

 



Usnesení č. 5/IV./2016 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila materiály pro jednání 16. VH a uložila 
aparátu KO ČUS zajistit v předstihu informovanost sdružených členů a v písemné 
podobě přeložit tyto materiálu před jednáním VH. 
 
V souvislosti s nominací delegátů za krajské sportovní svazy a OS ČUS přijala KR následující 
usnesení: 
 
Usnesení č. 6/IV./2016 
V souladu s článkem XII./C odst. 5 Stanov ČUS stanovuje Krajská rada KO ČUS Kraje 
Vysočina pro jednání 16. VH KO ČUS Kraje Vysočina tyto počty delegátů s hlasem 
rozhodujícím: 
Každý krajský sportovní svaz s licencí KO ČUS Kraje Vysočina po jednom delegátu 
(=17 delegátů) a jednotlivá OS ČUS vysílá tento počet delegátů: Jihlava 3, Havlíčkův 
Brod 4, Žďár nad Sázavou 4, Pelhřimov 3 a Třebíč 3 (=17 delegátů). Celkem bude 
pozváno 34 delegátů s hlasem rozhodujícím. Pozvánky budou v předstihu rozeslány jak 
příslušným OS ČUS tak krajským sportovním svazům. 

 
6. Různé a diskuse 
 

 Pojištění pro TJ, SK - ČUS po ročním vyjednávání připravila pro své členy rámcovou pojistnou 
smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti za újmu sportovních klubů a tělovýchovných jednot 
(lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou 
hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. 
K pojištění se musí zájemce přihlásit a hradit předepsané pojistné. Bližší informace lze nalézt na 
www.cuscz.cz 
 

 Úprava a doplnění vnitřní směrnice KO ČUS Kraje Vysočina č. 4/2013.  
 
Usnesení č. 7/IV./2016 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schvaluje úpravu směrnice 4/2013, který upravuje 
tvorbu a použití Sociálního fondu a zároveň potvrzuje platnost stávajících vnitřních 
směrnic: 
č. 1/2013, která upravuje platový řád KO ČUS Kraje Vysočina 
č. 2/2013, která upravuje postupy vedení účetnictví 
č. 3/2013, která upravuje vztahy se zaměstnanci 
č. 4/2013/2016, která upravuje tvorbu a použití Sociálního fondu 
č. 5/2013, která upravuje Archivní a skartační řád 
č. 6/2013, která upravuje pravidla pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro 
převzetí záštity a udělení ceny. 
 

 Byl diskutován přehled členské základny k 31.12.2015, který bude součástí materiálů 16. VH KO 
ČUS. 
 

 Byla podána informace o provozu v období letních prázdnin. Informace bude dále rozšířena mezi 
členské subjekty. 
 

 Předložen návrh na zhotovení propagačních předmětů dle schváleného rozpočtu, s možností 
participace OS ČUS. 
 

 Všichni členové KR hovořili v rámci diskuse ke všem projednávaným bodům.  
 

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

předsedající  členům KR za účast a konstruktivní diskusi. 
 
Zapsal dne 16. května 2016  
Ing. Holub Vítězslav 
 

 


