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Regionální sdružení ČSTV se sídlem v Olomouci 

 
ZÁPIS 

ze 23. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc, 
konané dne 26.9. 2013 v sále CENTAURUS, RCO Olomouc,Jeremenkova 40 b  

 
Přítomni:  - dle prezenčních listin, jejichž originály jsou uloženy v dokumentaci 23.RVH na 
sekretariátě RS ČSTV Olomouc. 
            Jednání RVH zahájil v 15,45 hodin ing. Jaroslav Švébiš, člen VV RS ČSTV Olomouc 
a řídil je  i v celém dalším průběhu. V úvodu přivítal delegáty a hosty RVH. 
 
Procedurální záležitosti:  - v úvodu jednání byl bez doplňků a připomínek schválen jednací 
řád 23.RVH, program a pracovní předsednictvo ve složení:  Josef Odstrčilík – předseda RS 
ČSTV Olomouc, RNDr Jan Trávníček – předseda DR RS ČSTV, ing. Jaroslav Švébiš – řídící 
schůze, Josef Čechák – za komoru TJ, Ctirad Rychlý – regionální svaz tenisu za komoru 
svazů. Dále byly zvoleny komise 23. RVH ve složení: - mandátová komise : Mgr Josef 
Ondroušek  za VV RS ČSTV, Zdeněk Jančo   –  Sokol Krčmaň za komoru TJ a Otakar Hradil  
– okresní atletický svaz za komoru svazů  -  návrhová komise : Jaroslav Novák za VV RS 
ČSTV, Miroslav Sadil   – AK Šternberk za komoru TJ,  Ivo Kuba   – okresní svaz ledního 
hokeje   za komoru svazů.  
 
Zpráva VV RS ČSTV Olomouc o činnosti od minulé RVH:  - zprávu přednesl předseda RS 
ČSTV Josef Odstrčilík. V úvodu byly informace z jednání VH ČSTV v uplynulém období 
� 24. VH ČSTV se uskutečnila dne 26.11.2011  v Nymburce – na svém programu měla 

především projednat  Novelu stanov ČSTV a odvolání VV ČSTV,které požadovaly 
republikové svazy. Novela stanov byla přijata a také byl odvolán VV ČSTV.  

� 25. VH ČSTV,která se konala dne 28.1. 2012 měla jediný bod programu to volby novehé 
vedení ČSTV. Předsedou byl zvolen JUDR.Jansta a za náš koš byl zvolen za 
místopředsedu Marek Hájek 

� 26. VH ČSTV projednal dne 28.4. 2012 kromě hospodaření ČSTV za rok 2011 dva 
důležité body : a) Zásady další činnosti ČSTV – b) Zprávu o příčinách ztráty společnosti 
SAZKA. Rok 2012 naprosto změnil systém financování ČSTV. Všechny finanční 
prostředky jdou přes národní svazy. 

� 27. VH ČSTV, která se konala 1.12. 2012 měla na svém programu především Zprávu o 
transformaci ČSTV v návaznosti na Stanovy Olympijského výboru.Bylo doporučeno 
odložení změny názvu ČSTV. 

� 28. VH ČSTV,která se uskutečnila 27.4. 2013 změnila Stanovy ČSTV a změnu názvu 
organizace na Českou unii sportu. V rámci těchto stanov by RS ČSTV mělo pracovat jako 
servisní centrum sportu. 

� Financování OS RS ČSTV zůstává nedořešeno. 
       
V další části vystoupení předsedy RS ČSTV bylo hodnocení činnosti VV RS ČSTV a aktuální  
informace z regionu.  
� RS ČSTV Olomouc v roce 2011 je financováno standardním způsobem na základě 

rozpočtu v rámci přidělených dotací.  
� Financování RS ČSTV v roce 2012 je naprosto chaotické a činnost kanceláře je velmi 

ohrožena. Nejsou prostředky na zajištění chodu.Jen díky zůstatku z roku 2011 a dotací od 
Olomouckého kraje a OLKO ČUS je zajištěna činnost VV a kanceláře.VV RS přesto plnil 
svoje úkoly daní v rámci plánu práce na rok 2012. Také úkoly ze strany vedení ČUS byly 
splněny. Jen prostředky pro TJ a SK na údržbu a činnost nejsou.Velmi kladně hodnocena 
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činnost komise RMO pro sport a tělovýchovu, která úspěšně prosazuje podporu 
sportovního prostředí v orgánech města Olomouce a podporu TJ a SK na území města. 
Také obce  podporují sport.  

� Daří se i spolupráce s Olomouckým krajem – prostřednictvím OLKS ČUS jsou 
zajišťovány finanční prostředky na posílení provozu a údržby TVZ – v roce 2012  se 
jednalo o částku 1,397 mil. Kč. A narok 2013 se jedná o částku Kč 1.373 mil.Kč.OK ze 
svého rozpočtu v roce  podporuje významné sportovní podniky a také vrcholový sport. 

� Financování roku 2013 – opět bez jasného výhledu financování.Činnost kanceláře v rámci 
SCS je částečně zajištěna za pomoci OLKO ČUS,pomoc přišla ze strany města Olomouce 
ve výši 150. tis.Kč a také z centra ČUS Kč 200 tis.Kč. V rámci plánu práce VV RS 
pravidelně řeší otázku financování, ale také zajišťuje potřebné práce.Jsou zajišťovány 
úkoly dané vedením ČUS,je poskytována veškerá pomoc TJ a SK.Je zpracován rámcový 
rozpočet.Vedení ČUS se snaží,aby prostředky na provoz a údržbu opět šly přes OS a RS 
ČSTV ne však dříve jako v roce 2015.   

� V oblasti  prostředků na činnost TJ/SK zůstává situace nezměněna.Prostředky jdou přes 
národní svazy.  

� RS ČST potažmo Servisní centrum sportu je plně k dispozici při poskytování 
ekonomických a organizačních záležitostí TJ-SK.   

� Upozornění na nový Občanský zákoník s účinností od 1.1. 2014 –TJa SK dostanou 
patřičné informace v rámci SCS. 

� RS ČSTV Olomouc úspěšně provozuje a pravidelně aktualizuje svoji internetovou stránku 
www.cstv.cz/olomouc  s řadou informací a užitečných odkazů.  

� Výzva pro TJ a SK, aby nahlásily svoje mailové adresy či jejich změnu nebo zřízení 
nových.  

� Statistika členské základy k 31.12. 2012 : 185 TJ/SK, počet členu 29.578 z toho mládeže 
5.454.Sportovní činnost je vyvíjena v 75 svazech. RS ČSTV Olomouc je 7 největší 
organizací v rámci ČUS. 

   
� Na závěr poděkování – funkcionářům, trenérům a cvičitelům v jednotách a klubech, 

spolupracovníkům z VV, DR a komisí, partnerům i spolupracovníkům sekretariátu RS 
ČSTV za dobrou a aktivní spolupráci.  

 
� Provedena kontrola usnesení z 22. RVH ČSTV ze dne 19.5. 2011. Úkoly byly splněny. 
 
Zpráva o hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2011 a 2012:  - zprávu přednesl předseda 
HK  RS ČSTV ing Josef Skopal. Podrobně komentoval jednotlivé položky písemného 
materiálu „ Čerpání rozpočtu RS ČSTV za rok 2011“. Hospodaření skončilo ztrátou ve výši 
56.9237,22 Kč. Čerpání rozpočtu za rok 2012 – písemný materiál který měli k dispozici 
všichni  delegáti RVH.Tento rok skončil ztrátou ve výši 388.383,15 Kč. Schodek hrazen ze 
zůstatku roku 2011.Obě zprávy doplnil také předseda RS ČSTV J. Odstrčilík, který zejména 
upozornil na výdaje VV RS v roce 2011 a 2012. Výdeje za rok 2012 jsou od téměř 600.tis. Kč 
nižší. 
Zpráva Dozorčí rady RS ČSTV Olomouc za rok 2011 a 2012:  - zprávu přednesl předseda 
RNDr Jan Trávníček. Ve zprávě byla podána podrobná informace o činnosti DR, 
provedených kontrolách hospodaření, práce VV a plnění usnesení RVH a VV RS. Zpráva 
zdůraznila nutnost  a prospěšnost spolupráce subjektů ČSTV s místními samosprávami 
v obcích a městech a s    Olomouckým krajem, které přinášejí finanční prostředky.V 
nadcházejícím období je jeden z úkolů DR kontrola příspěvků  na činnost kanceláře RS. . DR 
RS ČSTV  potvrdila platnost a správnost údajů, které byly předloženy delegátům RVH 
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v písemných podkladech a doporučila delegátů schválit hospodaření za rok 2011 a 2012 bez 
výhrad. 
 
Návrh rámcového rozpočtu RS ČSTV Olomouc na rok 2013 :  - návrh rámcového rozpočtu   
který delegáti obdrželi  uvedl a podrobně komentoval předseda  RS ČSTV  Josef Odstrčilík..V 
úvodu znovu upozornil,že v rámci rozpočtu na rok 2013 nejsou plánovány dotace na činnost a 
údržbu pro TJ a SK.Položky v oblasti příjmů jsou ve výši Kč 2.300.500,--. Výdaje jsou ve 
výši Kč 2.300.500,--. Rozpočet je tedy předkládán jako vyrovnaný.  
 
Návrh změny stanov RS ČSTV včetně změny názvu organizace : - předseda RS ČSTV uvedl 
tento bod programu  s tím,že návrh těchto stanov byl zaslán do TJ a SK elektronickou poštou. 
Osvětlil jednotlivé články novely stanov a také je okomentoval pokud byly vzneseny dotazy. 
Změna stanov a názvu organizace vychází ze změny názvu naší organizace,která byla přijata 
na 28.VH ČSTV. Předseda především okomentoval čl.VI. stanov odst. 2d – Práva a 
povinnosti člena RS ČUS  - hrazení členského příspěvku TJ/SK jeho výši schvaluje VH kde 
bylo vzneseno několik připomínek a dotazů. Nový název organizace zni : Regionální sdružení 
České unie sportu Olomouc – zkratka RS ČUS. 
 
Zpráva mandátové komise : - předseda komise Josef Ondroušek informoval delegáty o účasti 
na 23. RVH ČSTV – v tabulkovém přehledu: 
Delegáti s hlasem rozhodujícím:       Pozváno:      Přítomno:            % :      Omluveno:        
 
            TJ  -  SK                                  185                   66                   36               4 
    Okresní sportovní svazy                     8                     7                    88               1 
          C E L K E M                             193                    73                  38               4 
 
                Hosté                                      8                      6                                             
     Organizační pracovníci                     1                      1                 
     Mandátová komise konstatovala, že 23. RVH ČSTV byla řádně svolána a vzhledem    k 
tomu, že není přítomna nadpoloviční většina pozvaných TJ a SK je schopna se usnášet na 
základě článku 3 Jednacího řádu,který byl schválen a který říká : Nesejde-li se ve stanovenou 
hodinu potřebný počet delegátů je VH způsobilá jednat a platně se usnášet se skutečně 
přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím.K přijetí usnesení pak postačí nadpoloviční 
většina hlasů přítomných delegátů.  
 
DISKUSE :   
� SK TPS pan Marčan – navrhuje výši čl. příspěvku v rámci stanov podle členské základny. 

Předseda zodpověděl.  
� BK Olomouc pan Rozsýval – navrhuje přeložit bod programu : Změnu stanov a názvu na 

příští VH vzhledem k tomu, že tyto stanovy neobdržel na jednání VH.  Předseda 
zodpověděl. 

� Pan Malínek svaz st.tenisu – podal celkovou informaci o práci a činnosti tohoto svazu. 
� Předseda RS zodpověděl dotaz na Nový občanský zákoník,který bude mít ustanovení 

vztahující se na TJ a SK. 
� Předseda RS zodpověděl dotaz na podvojné účetnictví, které lze v TJ a SK účtovat 

v rámci programu ABRA.  
   
  
Vzhledem k tomu, že nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ing. Švébiš diskusi 
ukončil. 
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Usnesení 23. RVH ČSTV okresu Olomouc: - předseda návrhové komise Jaroslav Novák  
přednesl návrh na usnesení 23. RVH ČSTV. V rámci návrhu usnesení byl podán protinávrh a 
to – odložit schválení novelizace stanov včetně změny názvu na 24. RVH. PRO :1,PROTI 
59,ZDRZEL SE 6. Návrh tedy nebyl přijat.Usnesení  bylo bez dalších doplňků a připomínek 
delegátů  schváleno a to následovně : PROTI 1, PRO 63. ZDRZELO SE 2 . 
 
ZÁVĚR: - provedl předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík. Poděkoval delegátům  za   věcný a 
pracovní přístup k jednání a konstatoval, že RVH splnila všechny programové body a 
schválením dokumentů vytvořila podmínky pro činnost v roce 2013 . VV RS ČSTV si je 
vědom složité ekonomické situace a vynasnaží se dle možností sdruženým subjektům 
v maximální míře pomoci.   
 
Originály prezenčních listin, zpráv komisí RVH, zprávy VV RS o činnosti, hospodaření, 
dozorčí rady a návrhu rozpočtu 2013 jsou uloženy v dokumentaci na sekretariátě RS ČSTV. 
Schůze byla ukončena v 17,15  hodin. 
Zapsal: Josef Odstrčilík, předseda RS ČSTV Olomouc 
           


