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     Zápis z náhradního mimořádného VS ČLS konaného dne 2.9.2012   
                                               V Praze   
 
 
Program:   

1) Zahájení 
2) Volba a schválení mandátové a návrhové komise 
3) Zpráva mandátové komise 
4) Schválení programu  
5) Projednání návrhu P ČLS na využití přidělených prostředků z MŠMT Program V. 

nad rámec schváleného plánu roku 2012 
6) Diskuze 
7) Zpráva návrhové komise – návrh usnesení 
8) Schválení usnesení 
9) Závěr 

 
Bod č. 1) Zahájení 
Předsedající Ing. Jaroslav Páník zahájil jednání náhradního mimořádného VS ČLS v 10,30 
hodin.  

 
Bod č. 2) Volba a schválení mandátové, návrhové komise 
Mandátová komise: František Hadaš 
Hlasováno: schváleno nadpoloviční většinou hlasů 
Návrhová komise: Jan Šípek, Ondřej Kníže 
Hlasováno: schváleno nadpoloviční většinou hlasů 
 
Bod. 3)  Zpráva mandátové komise 
V  ČLS je zaregistrováno 48 klubů s 59 mandátními hlasy, (které mají zaplaceny více jak  
3 registrace). V 10,30 hodin bylo přítomno 16 klubů s 25 platnými hlasy z 59 
mandátních hlasů. 

 
Bod č. 4) Schválení programu 

 
Bod č. 5) Projednání návrhu P ČLS na využití přidělených prostředků z MŠMT 
Program V. nad rámec schváleného plánu roku 2012 
Předseda ČLS Ing. Zdeněk Horáček přednesl návrh P ČLS na změnu hospodaření roku 
2012 
Příloha č. 1 
 
Bod č. 6) Diskuze  

- Jaroslav Dřízal – informace o čerpání dotace MŠMT, návrh na rozdělení dle zprávy 
revizní komise  

- Ing. Zdeněk Horáček – informace o žádostech a čerpání územních dotací 
- Ing. Jaroslav Páník – informace o Zákonu o hazardu, tok dotací 
- Filip Reitmeier – informace o dotacích pro Prahu (podmínky pro získání dotací jsou 

téměř nulové) 
- Mgr. Lucie Bímová – návrh rozdělení plánu 2012 – vize i pro příští roky – odpověď 

předsedy svazu – ano, školení trenérů i rozhodčích, odměny komisím, výpočet 
dotace do klubů (za licenci – návrh na jiný klíč) 

- Jan Šípek – návrh klíče rozdělení dotace MŠMT V – dle licencovaných členů  
- Filip Reitmeier – vzdělávací program pro reprezentaci na další LOH 
- Ing. Zdeněk Horáček – vize rozvoje sportu 
- Ing. Jaroslav Páník –  rozšiřování vzdělávacího procesu  
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- Pavla Pelikánová – dotaz na klíč rozdělení odměn komise STK 
- František Hegedüs – host pan Záhorka Petr – informace o účetnictví občanských 

sdružení  
- František Hadaš – pádem Sazky přišly tělovýchovné jednoty o dotace, návrh na 

jiné rozdělení dotačních zdrojů do klubů a oddílů 
- Magdalena Majárová – informace, že v minulých letech z ČSTV nešly žádné 

finanční zdroje do tělovýchovných jednot 
- František Hadaš – částka dotace do klubů MŠMT V. návrh na přerozdělení 
- Pavla Pelikánová – návrh na rozdělení vyšší částky do klubů  

 
- Upravený návrh za kluby přednesl předseda návrhové komise Jan Šípek  
- Hlasováno o pozměňujícím návrhu SK START Praha: pro 11 hlasů, proti 12 hlasů – 

návrh zamítnut 
 
7)  Zpráva návrhové komise – návrh usnesení 
Upravený návrh SK START Praha byl zamítnut, nový návrh, aby bylo hlasováno o 
původně předloženém návrhu rozdělení financí P ČLS z 8.6.2012 (Příloha č. 1). 
Hlasováno: pro 16 hlasů , proti 9 hlasů – návrh přijat 
 
Bod č. 8)  Schválení usnesení 
Mimořádné VS schválilo předložený návrh Usnesení návrhovou komisí nadpoloviční 
většinou hlasů  
 
Bod. č. 9) Závěr 
Místopředseda ČLS ukončil jednání mimořádného VS a poděkoval všem klubům za jejich 
spolupráci a účast. 
 
 
 
 
 
 
Předseda: Ing. Zdeněk Horáček  
                         
 
 
 
Zapsala: Jana Táborská 
 
2.9.2012 
 
 


