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                              ČESKÁ UNIE SPORTU – OLOMOUCKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS   
Na střelnici 1337/41                 Na střelnici 1337/41                                                                IČ: 70923353 

772 00 Olomou                          779 00 Olomouc                                  

Na střelnici 1337/41 
772 00 Olomouc 

 

 
 

ZÁPIS 
21.Valné hromady Olomoucké krajské organizace ČUS (dále OLKO ČUS) 

 konané dne 24.5.2022 
 

v Hesperia Hotelu v Olomouci 
 

 
1. Zahájení: 
     Zahájení 21.VH OLKO ČUS provedl místopředseda OLKO ČUS p. Jaroslav Novák a přivítal 
všechny přítomné delegáty a hosty. 
 
2. Procedurální záležitosti: 
a) Jednací řád  
    Předložený jednací řád 21.VH OLKO ČUS byl schválen přítomnými delegáty bez   
    doplňků a připomínek 
b) Program 
    Předložený program 21.VH OLKO ČUS byl schválen přítomnými delegáty bez   
    doplňků a připomínek 
c) Volba pracovního předsednictva 
    Navržení členové pracovního předsednictva 21.VH OLKO ČUS byli schváleni  
    přítomnými delegáty: 
    David Aleš                                  -  předseda OLKO ČUS, delegát OS ČUS Šumperk 
    RNDr. Drahoslav Dočkal            - delegát za Krajský svaz atletiky 
    Jaroslav Novák                           - delegát za RS ČUS Olomouc 
    Ing. Ludvík Žák                           - delegát za Krajský fotbalový svaz 
d) Volba mandátové komise 
    Navržení členové mandátové komise 21.VH OLKO ČUS byli schváleni přítomnými   
    delegáty: 
    členové   - Pavel Sedlák               - delegát za Krajský svaz ledního hokeje 
                   - Ing. Markéta Vintrová  - delegátka za OS ČUS Šumperk 
f) Volba zapisovatele                                                                                                                                                        
   Navržený zapisovatel 21.VH OLKO ČUS p. Ivo Kuba, delegát za Krajský svaz sportovní  
   gymnastiky, byl schválen přítomnými delegáty. 
 
3. Zpráva o činnosti OLKO ČUS od 20.valné hromady v roce 2021 : 
     Zprávu o činnosti OLKO ČUS přednesl předseda OLKO ČUS p. David Aleš. Zaměřil se v ní na 
hodnocení činnosti OLKO ČUS za poslední rok od minulé VH OLKO ČUS a zhodnotil práci krajské 
rady OLKO ČUS za uplynulý rok.  
     Ve své zprávě se nejprve věnoval aktuálnímu dění ve sportu v Olomouckém kraji, které bylo 
bohužel z důvodu Covidových nařízení značně omezeno, současně ale vyzvedl úspěchy některých 
sportovců Olomouckého kraje za uplynulý rok.  
     Ve svém vystoupení zhodnotil dosavadní práci Národní sportovní agentury (NSA), která zahájila 
svoji činnost od 1.7.2020, s tím, že zatím neplní očekávání sportovní veřejnosti, ale současně 
vyjádřil naději, že z nástupem nového předsedy NSA se bude práce NSA směrem do sportovního 
prostředí jen zlepšovat. 
     Dále se věnoval aktuálnímu dění ve sportu ve vztahu k zajištění provozu sportovišť, které jsou 
v současné době zasaženy prudkým zvýšením cen energií a některým hrozí, že budou muset 
z tohoto důvodu přerušit svůj provoz. V této souvislosti apeloval na NSA, aby byl vypsán dotační 
titul pro SK/TJ na provoz a údržbu sportovních zařízení.  
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     Ocenil ve své zprávě dobrou spolupráci s Olomouckým krajem z jehož dotačního programu 
„Víceletá podpora v oblasti sportu“ je dotován provoz a údržba sportovních a tělovýchovných 
zařízení SK/TJ v Olomouckém kraji prostřednictvím OLKO ČUS, včetně finančních prostředků na 
talentovanou mládež OLKO ČUS. V této souvislosti se zmínil o tom, že OLKO ČUS v letošním roce 
opět získala od Olomouckého kraje v tomto dotačním titulu podporu na další tři roky.     
     V souvislosti s Olomouckým krajem se zmínil o konání 10.LODM, kterou v červnu roku 2022 
pořádá Olomoucký kraj a kde je on sám také členem organizačního výboru 10.LODM a i OLKO 
ČUS je připravena dle svých možností a podmínek poskytnou pomoc při organizaci a průběhu této 
akce. 
     Ve své zprávě zhodnotil velmi dobrou spolupráci se sdruženými krajskými sportovními svazy 
v OLKO ČUS s licencí OLKO ČUS a současně také vyzdvihl každoroční významný podíl OLKO 
ČUS na přípravě a zejména nominacích sportovců Olomouckého kraje na vyhlášení nejlepších 
sportovců kraje.  
     V závěru vystoupení poděkoval všem přítomným funkcionářům z okresů, regionů a svazů za 
jejich práci ve prospěch sportu a popřál jim mnoho úspěchů v jejich další práci. 
 
4. Zpráva o hospodaření OLKO ČUS v roce 2021: 
     Zprávu o hospodaření OLKO ČUS v roce 2021 přednesl předseda ekonomické komise   
OLKO ČUS p. Josef Odstrčilík. Uvedl a okomentoval písemné podklady, které obdrželi   
všichni delegáti. Konstatoval, že OLKO ČUS hospodařila v rámci schváleného rozpočtu na 
rok 2021 a nedošlo k žádným nepředvídaným výdajům, které by ovlivnily rozpočet. 
 
 5. Zpráva Revizní komise OLKO ČUS 
     Zprávu Revizní komise OLKO ČUS předložil předseda komise p. Vladimír Šimíček a přednesl ji 
Mgr. Miroslav Sadil, člen Revizní komise OLKO ČUS. Informoval ve své zprávě o zasedáních a 
práci revizní komise za uplynulý rok. Na těchto zasedáních byly komisi předloženy k nahlédnutí a 
kontrole účetní doklady z roku 2021. Likvidaci faktur provádí referent p. Kuba v souladu se 
schváleným pověřením Krajskou radou, stejně tak provádí pokladní operace. V oprávněnosti 
uhrazených nákladů nebylo shledáno žádných nedostatků, doklady jsou vedeny v nepřerušené 
číselné řadě. Dále se komise věnovala kontrole dokladů o provoze služebního vozidla, kde 
konstatovala, že veškeré doklady, včetně elektronické knihy jízd jsou řádně vedeny.  
     Směrem k hospodaření OLKO ČUS za rok 2021 Revizní komise konstatuje, že hospodaření je 
vedeno v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy, zpracovávání najatou profesionální firmou 
je zodpovědné a komunikace bezproblémová. Potřebná hlášení státním institucím, včetně 
daňového přiznání jsou podávána včas. 
     Doporučil valné hromadě schválit zprávu o hospodaření a také návrh na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2021. Současně také ve svém vystoupení navrhl delegátům 
schválit rozpočet společných výdajů OLKO ČUS na rok 2022, který bude projednáván VH OLKO 
ČUS v dalších bodech programu.  
Na závěr svého vystoupení poděkoval kolegům z RK OLKO ČUS za spolupráci a aktivitu při 
jednáních a kontrolách. 
  
6. Zpráva mandátové komise 21.VH OLKO ČUS: 
     Zprávu mandátové komise přednesla její členka Ing. Markéta Vintrová a konstatoval, že bylo 
pozváno celkem 32 delegátů z toho 16 z OS a RS ČUS Olomouckého kraje a 16 delegátů za 
Krajské sportovní svazy s udělenou členskou licencí OLKO ČUS. Přítomno je 29 delegátů, z toho 
14 delegátů sportovních svazů a 15 delegátů OS a RS ČUS – omluveni jsou 3 delegáti.  
     Konstatovala tedy, že na základě uvedené účasti delegátů je 21.VH OLKO ČUS schopna se 
usnášet. 
 
7. Diskuze k předneseným zprávám za uplynulé období a návrh usnesení:  
V diskuzi vystoupili: 
 
Jaroslav Novák. (RS ČUS Olomouc) 
     Místopředseda OLKO ČUS ve svém vystoupení seznámil přítomné s podporou Olomouckého 
kraje pro sportovně talentovanou mládež OLKO ČUS, která alespoň částečně nahrazuje dřívější 
projekt CISKO. 
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Jiří Spáčil (Krajský svaz nohejbalu Olomouckého kraje) 
     Ve svém vystoupení informoval přítomné delegáty a hosty o činnosti SK/TJ, které v Olomouckém 
kraji hrají celostátní soutěže v nohejbalu. 
 
Josef Odstrčilík (RS ČUS Olomouc) 
     Ve svém vystoupení upozornil přítomné zástupce OS a RS ČUS na zatím nevyjasněné 
podmínky pro vyúčtování dotace od Olomouckého kraje na provoz a údržbu sportovních a 
tělovýchovných zařízení v roce 2022 a doplnil ho k této problematice p.Ivo Kuba. 
 
Další diskusní příspěvky nebyly – řídící jednání diskusi uzavřel. 
                                                                   
 8.Usnesení 21.VH OLKO ČUS k projednaným bodům 1.-7. programu: 
 

Usnesení I/1 
Ke zprávě o činnosti OLKO ČUS od 20.VH OLKO ČUS, zprávě o hospodaření OLKO ČUS za rok 

2021, zprávě RK OLKO ČUS a plnění programu OLKO ČUS na léta 2021 – 2025. 
 

21.VH OLKO ČUS konaná dne 24.5.2022 v Olomouci 
 

a) schválila: 
- Zprávu o činnosti OLKO ČUS od 20.VH OLKO ČUS dne 25.5.2021 do 24.5.2022    
  přednesenou předsedou OLKO ČUS p.Davidem Alešem.  
- Zprávu o hospodaření OLKO ČUS za rok 2021, předloženou předsedou ekonomické     
   komise OLKO ČUS p. Josefem Odstrčilíkem, s celkovým hospodářským výsledkem  
   + 225 967,-Kč, z toho + 158 637,-Kč je hospodářským výsledkem kanceláře   
   (společných výdajů OLKO ČUS) a + 67 330,-Kč je hospodářským výsledkem   
   sdružených krajských sportovních svazů, které jsou součástí účetní jednotky  
   OLKO ČUS. 
- Rozdělení hospodářských výsledků OLKO ČUS za rok 2021 takto: 
   a)  + 158 637,-Kč do nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty kanceláře OLKO ČUS 
   b)  + 67 330,-Kč do nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty jednotlivých středisek  
   (svazů) 
- Zprávu Revizní komise OLKO ČUS, kterou předložil její předseda Vladimír Šimíček. 
- Zmocňuje Krajskou radu OLKO ČUS projednáním Hodnotící výroční zprávy za rok    
   2021 dle zákona. 
 

b) vzala na vědomí: 
- Kontrolu plnění usnesení 20.VH OLKO ČUS. 
- Zprávu mandátové komise 21.VH OLKO ČUS o účasti na 21.VH OLKO ČUS. 
- Informace o aktuální situaci v ČUS  
- Diskusní vystoupení k předloženým materiálům a zprávám OLKO ČUS. 
- Plnění programu OLKO ČUS na léta 2021 – 2025 
 
 
9. Návrh rozpočtu OLKO ČUS a společných výdajů na rok 2022: 
21.VH OLKO ČUS byly předloženy písemné materiály - rozpočet kanceláře a společných výdajů OLKO 
ČUS na rok 2022 a také komentář k tomuto rozpočtu, který přednesl předseda ekonomické komise 
OLKO ČUS p.Josef Odstrčilík.  
 
10. Diskuze k přednesenému návrhu rozpočtu OLKO ČUS a společných výdajů na rok 2022:  
K projednávanému návrhu rozpočtu nebyla žádná diskuze. 
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11.Usnesení 21.VH OLKO ČUS k projednanému bodu 9. programu: 
 

Usnesení I/2 
K návrhu rozpočtu společných výdajů OLKO ČUS na rok 2022. 
 

21.VH OLKO ČUS konaná dne 24.5.2022 v Olomouci 
 

a) schválila: 
- návrh rozpočtu společných výdajů OLKO ČUS na rok 2022 v celkové výši   
  5 223 000,-Kč s předpokládaným vyrovnaným hospodářským výsledkem 
 
 
12. Závěr valné hromady: 
     Na závěr 21.VH OLKO ČUS vystoupil předseda OLKO ČUS p. David Aleš, poděkoval všem 
přítomným za účast na dnešní VH OLKO ČUS a popřál všem mnoho úspěchů v další práci i v osobním 
životě. 
 
 
21.VH OLKO ČUS byla ukončena v 17,00 hod. 
zapsal: Ivo Kuba  
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