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 Zpráva o činnosti výkonného výboru  ČSVPS pro Valnou hromadu konanou 08.10.2015 

 

 

Dámy a pánové, vážení hosté vážení delegáti. 

 

 

Výkonným výborem ČSVPS jsem byl pověřen přednesením této zprávy.  

 

VV od VH ze dne 14.5.2013, pracuje ve složení:( prosím jmenované aby povstali ), Mgr, 

Karel Dvořák, Ing. Oldřich Machaň – předseda, Ing. Ivan Martin – místopředseda - hospodář,  

Ing. Milan Průcha, Ing. Jana Vojtěchová.  

 

VV se schází včetně KK podle potřeby, vždy však při řešení problémů, které nelze vyřešit 

metodou Per-Rollam. Hlavním posláním našeho svazu je zajištění  alespoň minimálních fin. 

prostředků pro naši činnost a  koordinace společných sportovních aktivit. Od r. 2009, kdy 

SAZKA přestávala financovat sport a následně došlo k jejímu krachu, sepisujeme žádosti o 

dotace na MŠMT. 

 

 Tyto žádosti musí byt na ministerstvo předány vždy do konce září předcházejícího roku a 

následně mnohdy čekáme většinou do května až června financovaného roku na schválení 

nějakého zlomku z výše sumy ze žádosti. Následně existuje také časové opoždění, než 

přislíbené finance dorazí na náš účet. Tyto státem přidělené finance mají však nesrovnatelně 

ostřejší podmínky pro kontrolu jejich konečného využití a vyúčtování. Již minule jsme 

ukládali v usnesení všem oddílům a klubům zasílat kopie veškerých Vašich plateb k rukám 

ekonoma Ing. Martina, respektive naší účetní paní Smetanové. Tento nezbytný proces se 

každoročně setkává s obrovskými potížemi a Ing. Martin se ve svém vystoupení o problémech 

jistě zmíní. Tím vše zdaleka nekončí. Pravidla přidělování státních finančních prostředků 

ukládají konečnému uživateli vést t.zv. podvojné účtování a to se týká každého sportovního 

oddílu respektive klubu. V mnoha případech tomu stále nechcete rozumět. Nerespektování 

této povinnosti může v případě kontroly vést k povinnosti navrátit obdržené prostředky. 

  

Tato velmi tvrdá pravidla nás přinutila provést  v přidělování fin. prostředků pro jednotlivé 

oddíly a kluby radikální změny. V minulosti platilo přidělování 300.- Kč na řádného člena 

klubu/oddílu. Jelikož nebylo možné přiřazovat Vámi zasílané vyúčtování k vyplaceným fin. 

prostředkům, museli jsme  požadovat  u Vašich žádostí specifikaci konkrétních nákladů a 

činnost na co se tyto prostředky budou čerpat. Není to jednoduché, ale bez  tohoto opatření 

nejsme schopni žádat a následně vyúčtovat již tak skromné přidělené fin. prostředky. 

 

Minulá VH uložila:       

- VV sledovat změny v organizaci sportu na vrcholové úrovni a dále na úrovni oddílů a 

klubů, které vzniknou v souvislosti s platností nového občanského zákoníku od 

1.1.2014. 

 

Z výše uvedeného úkolu také vyplývá povinnost změnit stávající stanovy našeho svazu, jejich 

schválení, což je také hlavní důvod svolání dnešní VH. S pozvánkou jste obdrželi návrh 

nových stanov, které připravil Ing. Milan Průcha a které jste v příloze obdrželi s pozvánkou. 

 



Jednotlivé sportovní oddíly a kluby jsou povinni své stanovy také do konce letošního roku 

upravit a nechat čl. schůzemi respektive Valnými hromadami svých spolků (organizací) 

schválit a zaregistrovat. Jako naši pomoc si dovolujeme Vám na dnešní VH předat vzor, jak 

by měly nové stanovy asi vypadat.     

 

Ze zkušenosti mohu každému klubu a jednotě doporučit založit si vlastní webové stránky 

např.: na www.webnode.cz . Pro inspiraci si můžete prohlédnout stránky TJ KARDIO 

Liberec: www.tjkardio.webnode.cz ,  Kardio TÁBOR: www.kardioklubtabor.webnode.cz 

 

V současné době ČSVPS sdružuje devět klubu a oddílů: Kardio klub Tábor, D+T Praha, Elán 

Kladno, Kardio Ostrava, Kardio Liberec, METEOR Praha, Prosek Praha, ŠTJ Zdar Brno, 

Kardio Jablonec. Celkem v České republice sdružujeme celkem cca 1400 členů. 

 

Jelikož fin. prostředků je málo a navíc jsou velmi nejisté, i nadále doporučujeme jako úsporu, 

VH v mezidobí mezi volebními VH pokud možno uskutečňovat formou „Per Rollam“.   

 

 

 

Vážení, dovolte, abych poděkoval za dosavadní vzornou spolupráci všem členům VV a 

členům KK a dále za pomoc paní Marčekové a sl. Kulířové z paraolympijského výboru 

 

 

                                                                                                                               

 

 

Ing. O. Machaň, CSc.,                                                 Říjen 2015                               
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