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Vážení sportovní přátelé ! 
      
Na základě rozhodnutí Výkonného výboru RS ČSTV Olomouc Vám prostřednictvím tohoto 
Zpravodaje předkládáme informace z dění a činnosti naší organizace a také Vás chceme 
seznámit se současným stavem celého ČSTV v návaznosti na již proběhlé Valné hromady, 
které mají bezprostřední vliv na další činnost našeho Regionálního sdružení a také všech 
sdružených TJ-SK.  
    Pokud se vrátím k období od 22.RVH ČSTV Olomouc, která se uskutečnila 19.5. 2011, 
musím konstatovat, že se situace, postavení a práce našeho RS ČSTV velmi zkomplikovala a 
to díky některým funkcionářům národních sportovních svazů a také  tím, že ČSTV a celé 
sportovní prostředí přišlo o největší zdroj příjmů a to je ztráta SAZKY a.s., ve které mělo 
ČSTV majoritní podíl. Velmi nepřátelskou kampaň proti nám, tedy okresním a regionálním 
sdružením, v roce 2011 rozpoutalo také MŠMT prostřednictvím ministra p.Dobeše  a pozadu 
nezůstal ani ministr financí p .Kalousek, kteří svým rozhodnutím neposkytnout státní 
příspěvek na podporu sportu ČSTV zásadně ovlivnili další naši činnost všech Okresních 
sdružení a to velmi negativně. Finanční prostředky obdržely jen národní sportovní svazy a 
TJ/SK prostřednictvím okresních  a regionálních sdružení  nedostaly ani korunu. Známá slova 
ministra Kalouska, že peníze  poputují na trenýrky malých kluků se stala štítem jejich jednání. 
Vznikla tedy situace,kdy základní článek sportu - tedy TJ-SK  - byly bez prostředků a naše 
sdružení řeší od této doby  až po dnešek svoji ekonomickou situaci, která již v mnohých 
případech ukončila činnost okresních a regionálních sdružení, které byly vytvořeny pro servis 
a pomoc Vám. Rok 2011 a především rok 2012 je pro naše sdružení přelomové a rozhodne o 
tom, zda na základě činnosti a práce nového Výkonného výboru ČSTV v čele s předsedou 
JUDr. Janstou bude naše RS dál vyvíjet činnost nebo bude v rámci našich stanov tato 
ukončena a TJ-SK zůstanou ve svoji práci osamoceny.  Výkonný výbor RS ČSTV Olomouc 
se snaží  odvrátit zánik, avšak bez ekonomické podpory vedení ČSTV  to bude velmi složité. 
 
                                                    Josef O d s t r č i l í k  -  předseda   
 
 
 
 
 



Informace z  24.- 25. – 26. VH ČVSTV  
24.valná hromada ČSTV Nymburk 26.2011 – delegát za naše RS ČSTV Olomouc Josef 
Odstrčilík – předseda 
Tato valná hromada ČSTV ve svém programu měla projednat a schválit zásadní materiál a to 
Novelu stanov ČSTV, která řešila nový název organizace a a jednokomorové uspořádání. 
Změna názvu nebyla schválena. Jednokomorové uspořádání bylo schváleno.V praxi to 
znamená, že delegáti na VH budou hlasovat společně  a ne jako doposud jednotlivě v obou 
komorách – svazy – TJ/SK.  Pro naši organizaci to také znamená  změnu názvu z regionálního 
sdružení na okresní sdružení -  tato změna bude provedena v případě, že bude vyřešena otázka 
další  činnosti  RS ČSTV Olomouc. Velmi  důležitým bodem jednání této VH bylo odvolání 
vedení a výkonného výboru ČSTV. I zde delegáti postupovali celkem jednotně  a jak vedení i 
výkonný výbor byli odvoláni s tím, že do zvolení nového výkonného výboru ČSTV budou dál 
řídit v omezené míře chod organizace. 
25. valná hromada ČSTV Nymburk  28.1. 2012 – delegát za naše RS ČSTV Olomouc 
Josef Odstrčilík – předseda 
Tato valná hromada měla jediný úkol a to zvolení nového vedení a výkonného výboru ČSTV. 
Předsedou se stal jediný kandidát na tuto funkci a to JUDr. Miroslav Jansta. Za naši skupinu 
tedy Olomouckého a Moravskoslezského kraje  byl do výkonného výboru zvolen Ing. Marek 
Hájek z Opavy, který se stal také místopředsedou ČSTV a má ve své pracovní náplni 
uskutečnit změny v práci Okresních sdružení ČSTV a jejich ekonomické zajištění 
v návaznosti na práci a pomoc pro TJ a SK. Celkový počet členů VV ČSTV je 17. 
26. valná hromada ČSTV Nymburk 28.4. 2012 – delegát za naše RS ČSTV Olomouc 
Josef Odstrčilík – předseda  
Tato vlaná hromada z pohledu naší organizace byla velmi zásadní a zákonitě ovlivní další její 
fungování. Nové vedení ČSTV  připravilo program tohoto jednání velmi zodpovědně. Také ze 
strany přítomných hostů, kteří se této VH  zúčastnili a prezentaci ČT, která vysílala přímý 
přenos, bylo zřejmé, že jednání delegátů v rámci programu bude pro další činnost ČSTV  
zásadní a průlomové . Velmi důležitými body jednání byli  následující body : 
- zpráva o činnosti nového VV ČSTV byla přednesena předsedou, který okomentoval 
jednotlivá zasedání, která řešila především ekonomickou situaci ČSTV v návaznosti na ztrátu 
SAZKY a.s. Dále informoval delegáty jsou o zřízení jednotlivých komisí VV ČSTV, které 
jsou následující : komise pro strategii péče o TJ/SK – předseda Marek Hájek, 
                            komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí-předseda Jiří Kejval 
                            komise pro financování sportu – předseda Jiří Kejval 
                            komise pro rozvoj Sportovního centra Nymburk –předseda Libor Varhaník 
                            komise pro přípravu změny sídla ČSTV – předseda Miroslav Pelta 
                            komise pro strategii horských středisek – předseda Ivo Kaderka 
                            komise mediální – předseda Jiří Bis  
- vize ČSTV a informace o přípravách restrukturalizace sportovního prostředí ČR. Celé 
naše sportovní prostředí by měl řídit Olympijský výbor jako zastřešující organizace. ČSTV 
bude jeden ze subjektů tohoto nového způsobu řízení sportu. 
- zpráva o hospodaření a majetku ČSTV hodnotila velmi neutěšenou situaci v této oblasti. 
Zásadní však bylo, že se neuvažuje o prodeji  majetku, ale naopak o jeho rozvoj tak, aby byl 
ekonomický přínos daleko vyšší než v současnosti. Zisk z činnosti  jednotlivých středisek a 
sportovního zařízení bude základem rozpočtu ČSTV v následujících letech. 
- rozpočet VV ČSTV na rok 2012 byl velmi zeštíhlen  především o požitky a výdaje členů 
výkonného výboru, kteří pracují bez nároku na odměny .Výdaje rozpočtu činí Kč 17.549 tis. 
- zpráva o příčinách ztráty SAZKY a.s. Velmi obsáhlý písemný materiál podrobně ukázal 
na příčiny ztráty této společnosti, která byla řízena akcionáři a především generálním 
ředitelem JUDr. Alešem Hušákem. Skutečnosti a informace o  hospodaření této společnosti 



byly pro nás všechny šokující a zarážející. Pro nás předsedy,  zastupující základní články  
sportovního prostředí, tedy TJ/SK, je zřejmé, že na poradách s předcházejícím vedením ČSTV 
nám byly podávány informace  zamlžující hospodaření SAZKY a.s. nebo informace 
nepravdivé. ČSTV jako největší akcionář této společnosti naprosto selhal, i když je nutné 
podotknout, že i ostatní akcionáři mají velký podíl na ztrátě SAZKY a.s. Celá zpráva o 
příčinách ztráty společnosti SAZKA a.s  vyústila v usnesení  podat žalobu na generálního 
ředitel JUDr. Aleše Hušáka. 
    Závěrem těchto informací z jednotlivých VH  pro naše RS ČSTV vyplývá, že ani nové 
vedení ČSTV není v současnosti prozatím schopno ekonomicky zajistit naši činnost i 
když zdůrazňuje nutnost servisu a pomoci TJ/SK.  
 
Informace z jednání VV RS ČSTV Olomouc  
Výkonný výbor RS ČSTV Olomouc se pravidelně schází na svých schůzích dle schváleného 
plánu práce. Schůze jsou 1x měsíčně a od 22. RVH ČSTV Olomouc se sešel do tohoto měsíce 
celkem 11x. Stálé body programu jsou kontrola zápisu z minulé schůze a kontrola usnesení 
z jednotlivých schůzí.  
V roce 2011 VV RS ČSTV na základě usnesení 22 RVH provedl rozdělení finančních 
prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje a rozdělení prostředků na údržbu a 
provoz od státu, které byly přiděleny ČSTV Praha. TJ/SK uvedené prostředky řádně 
vyúčtovaly. Vzhledem k velmi složité ekonomické situaci roku 2011 VV RS projednával 
pravidelně čerpání  rozpočtu kanceláře a zde bylo nutno přistoupit k propuštění servisního 
pracovníka svazů. Každá schůze analyzovala zůstatek zdrojů na činnost a zajištění prostředků 
v rámci schválených akcí, které byly zahrnuty v činnosti RS ČSTV, jako například zajištění 
lední plochy pro OP mužů, zajištění nájmu pro okresní svaz atletiky, zajištění vyhlášení 
ankety Nejlepší sportovec okresu. VV RS ČSTV i přes velmi svízelnou ekonomickou situaci 
sledoval práci jednotlivých TJ/SK a pokud bylo v jeho silách, pomohl řešit některé  
nepředvídané situace především týkající se údržby a provozu TVZ. Konec roku 2011 a 
začátek roku 2012 byl tradičně věnován výkaznictví TJ-SK . VV RS ČSTV na svých schůzích 
projednával předložené rozbory jak členské základny tak i hospodaření TJ/SK. 
Rok 2012 v práci VV RS ČSTV vychází opět z plánu práce na I. pololetí . Ze zásadních 
materiálů bylo schváleno rozpočtové provizorium, které zatím umožňuje chod sekretariátu a 
plnění úkolů, které vyplývají z činnosti celé organizace. Základním finančním zdrojem byl 
zůstatek roku 2011, který činil 506 tis. Kč. Bylo  projednáno a schváleno rozdělení prostředků 
na údržbu a provoz od Olomouckého kraje na  rok 2012.  
VV RS ČSTV také projednal organizační zajištění 23. RVH okresu Olomouc a  rozhodl svým 
usnesením odložit tuto RVH na podzimní měsíce, kdy bude již zřejmé zda RS ČSTV bude 
pokračovat ve své práci či zanikne. 
Základní informace z jednání VV RS ČSTV naleznete na našich webových stránkách 
www.cstv.cz/olomouc  
 
Transformace ČSTV v návaznosti na další činnost RS ČSTV 
Základním krokem této transformace je přechod naší organizace pod zastřešující organizaci 
celého sportu v ČR a tím bude Olympijský výbor.Úkolem již zmiňované komise pro 
restrukturalizaci sportovního prostředí je navrhnout způsob transformace ČSTV pod uvedený 
Olympijský výbor. Pro naši organizaci RS ČSTV je velmi nutná spolupráce s komisí pro 
strategii péče o TJ/SK, kterou vede místopředseda ČSTV Marek Hájek. V současné době je 
již vytvořena nová koncepce práce okresních a regionálních sdružení, které by se měly  
přeměnit pod SCS – Servisní centrum sportu. Rozsah poskytovaných služeb pro TJ/SK 
bude v těchto základních oblastech :  údržba a provoz TVZ TJ/SK, investice, servis pro 
TJ/SK a svazové orgány, poradenství. 



Spuštění této nově vytvořené koncepce  by mělo být v roce 2013. Avšak doposud není 
vyřešeno ekonomické zajištění tohoto Servisní centra a bez finančních prostředků si lze 
jen těžko představit jeho činnost. 
 
Aktuelní informace   

a) podvojné účetnictví jako podmínka pro poskytnutí státní dotace  
Zákon o účetnictví nestanoví, že občanská sdružení mohou za určitých podmínek vést 
pouze jednoduché účetnictví, ale připouští zde možnost volby. V praxi to znamená,že 
poskytovatel dotace je oprávněn stanovit příjemci podmínky, pokud chce dotaci 
získat. Tedy musí provést takovou volbu vedení účetnictví, kterou mu  zákon o 
účetnictví umožňuje, aby podmínky dotace splnil. Jinak řečeno musí vést podvojné 
účetnictví. V TJ/SK jde především o státní dotace na údržbu a provoz ,  dotace od 
MŠMT, MF a ostatních  státních orgánů.Dotace  od  kraje, měst a obcí nevyžadují 
vést podvojné účetnictví . 

b) výtěžek z loterií  
Koncem roku 2011 byla schválena novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných  
podobných hrách, která mění od roku 2012  způsob rozdělování výtěžku z loterií a 
sázkových her. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu měst a obcí. 
Také Vaše město či obec získá v roce 2012  svůj podíl na zhruba 4,3 mld. Kč. 
Podrobný odhad odvodů do měst a obcí je k dispozici na webové adrese : 
www.olympic.cz/financovanisportu    - kde najdete tabulku odhadu pro města a obce. 
Je nutné, aby představitelé SK/TJ oslovili vedení měst a obcí a jednali o navýšení 
prostředků na svoji sportovní činnost z tohoto výtěžku. Předseda RS ČSTV svým 
dopisem primátorovi Olomouce a starostům měst na území našeho okresu nabídl 
setkání a vzniklou situaci projednat. 

c) údržba a provoz TVZ TJ/SK v roce 2012   
Pro rok 2012 RS ČSTV neobdrželo žádné státní dotace, které by se  přerozdělily do 
TJ/SK.  Prostředky od MŠMT na provoz a údržbu obdržely jednotlivé národní svazy . 
Jakým způsobem budou rozděleny do TJ/SK nám doposud není známo.VV RS ČSTV 
provedl rozdělení prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje . TJ/SK, 
kterým byla přidělena finanční částka, budou informovány o způsobu vyúčtování. 
Bylo rozděleno celkem 1.297.000,--Kč mezi 34 subjektů s nejvyšší hodnotou 
dlouhodobého movitého majetku. 

d) statistika členské základny RS ČSTV Olomouc za rok 2011  
rok  :   počet členů celkem  :  dospělí  :  mládež  :  počet TJ/SK  : 
2011         30.394                    23.035      7.359           184 
2010         30.419                    22.404     8.015            182  
 

Valná hromada Regionální sdružení ČSTV Olomouc se dle usnesení VV RS 
ČSTV bude konat v podzimních měsících říjen-listopad a to vzhledem 
ke stávající ekonomické situaci a také vzhledem k připravované 
restrukturalizaci . Pozvánky a materiály obdržíte včas !!!     
 
Veškeré informace  na našich stránkách  www.cstv.cz/olomouc nebo na 
stránkách ČSTV  www.cstv.cz  
E-mail :  cstvol@iol.cz, předseda: odstrcilik.josef@seznam.cz 
Telefon : 585203835, předseda 732050140  
 
      


