Zpráva prezidenta o činnosti pro FZ ČFKS za r. 2017
(Jiříkovice - Rohlenka, 10. 2. 2018)

Vážené funkcionářky a funkcionáři všech členských subjektů sdružených v České federaci
koulových sportů,
o interních záležitostech v ČFKS Vás poinformují ve svých zprávách členové výboru (dále
jen V) a o stavu členské základny se dozvíte ze zprávy matrikáře. Průběžně Vám byly
informace poskytnuty zápisy z jednání V. Některé se objevily na webu ČAPEK, kdo
potřeboval další, zavolal nebo poslal e-mail a bylo mu odpovězeno.
Já se pokusím pojmout svoji zprávu trochu šířeji a kromě záležitostí řešených ve Federaci
Vás v Příloze seznámím i s děním ve světě sportu (ČUS, ČOV, ČOS a MŠMT), které
zásadně ovlivňovalo naši činnost v průběhu celého roku.
Financování ČFKS v roce 2017 bylo doslova hororové, připravilo nás o nervy a spoustu
času. Podrobně se o tom rozepisuji v Příloze a jistě svoje okomentuje i hospodář.

Teď už ke koulím
Hned na začátku roku vyhlásila CMSB (Mezinárodní konfederace koulových sportů)
v součinnosti s grafickým studiem Lunacom výtvarnou soutěž pro nejmladší hráče na téma
"Koulové sporty na olympijských hrách v roce 2024". Za ČFKS, a tím i Českou republiku, se
ve svých kategoriích zúčastnili Ivanka a Alenka Královy, Bruno Jagoš (všichni Fenyx
Adamov) a Patrik s Terezkou Moosových (Carreau Brno). Děti do finálových kol
nepostoupily, ale ČFKS dodržela kriteria soutěže „odměnit soutěžící,“ a tak za svoje úsilí a
kreativitu každý obdržel motivující sadu soutěžních juniorských koulí s pouzdrem.

CMSB
CMSB sdružující Mezinárodní federaci pétanque (FIPJP), Lyonnaise (FIB) a Raffy (CBI) po
„svých“ sportech požaduje mj. roční hlášení o provedených testech sportovců na přítomnost
zakázaných látek. Pro CMSB a tedy i pro naši Federaci s blížícími se LOH 2024 v Paříži, to
začíná být memento, se kterým musíme v následujících letech už opravdu počítat.

FIPJP
Bohužel se ke mně dosud nedostaly poznámky (součást stále nedodané zprávy delegátky sl.
Slobodové), ani vlastní zápis z jednání kongresu FIPJP konaný v listopadu v čínské Kaihui
v rámci MS 3x3 žen.
Účast mužské reprezentace na MS v Kanadě zatím, i přes nekvalifikování se z ME 2017,
není úplně vyloučena. Požádal jsem VV FIPJP o zařazení do pořadí pro náhradní týmy
s garancí finančního krytí, protože lze předpokládat, že některé kvalifikované africké, možná i
asijské týmy, odřeknou z finančních důvodů účast.

CEP
Evropská konfederace stále hůře hledá pořadatele ME různých kategorií. Zkusme
zapřemýšlet o tom, jestli v případě příznivé finanční situace neuspořádat některý ze
šampionátů v ČR. TOP pořadatele máme a věřím, že i dostatek schopných a ochotných
dobrovolníků...

ČFKS a dotace 2018
Úředníci z MŠMT připravili novou koncepci s novým pojmenováním jednotlivých dotačních
Programů. Co hůř, přibylo administrativy, až neuvěřitelně. A také došlo ke značnému
zpřísnění kriterií při vypracování a následném posuzování vlastních žádostí.
Dosud byly Programy vypisovány tzv. výzvami cca v červenci roku předcházejícímu roku
plnění s termínem podání žádostí nejpozději do cca pol. září. Letošní výzvy v „našich“
Programech REPRE (dříve „I“) a TALENT („II“) byly vyhlášeny až v prosinci, v jehož průběhu
docházelo ještě ke změnám a doplňování pokynů, včetně podkladů pro vypracování příloh.
Termín podání byl 29.12.!!
Nevím jak pro koho, ale pro mne jsou každý rok Vánoce se vším tím děním před, v průběhu i
v následujícím týdnu po nich, tím nejvzácnějším, nejdražším a svým způsobem
nenahraditelným časem věnovaným rodině, příbuzným, blízkým známým.
A já celý tento čas mezi 18. a 28. prosincem vyplnil prací na žádostech a jejich přílohách.
To není výtka, nestěžuji si. Jenom tím chci prozradit, jak jsem slíbil v kandidatuře na
prezidenta ČFKS, další z velmi podstatných důvodů, proč jsem vzal svoje loňské rozhodnutí
zpět, tj. proč kandiduji. Poslední důvod mně dovolte přednést až na FZ, děkuji.
Obě žádosti byly podány včas, kompletní. Další výzva, tentokrát asi „ČINNOST SVAZU“
(dříve V) dosud vyhlášena nebyla. Čekal jsem, že to MŠMT, stejně jako oznámení
přiznaných částek z již podaných žádostí stihne, než tuto zprávu dostanete (proto tak pozdě,
omluva). To se ale nestalo.
Co je k dnešnímu datu známo, je zveřejnění počtu podaných žádostí, celková výše, ale také,
kolik MŠMT rozdělí:
V programu REPRE bylo podáno 99 žádostí v celkové výši přes 1 miliardu., předpokládaná
alokace je 690 milionů, v programu TALENT bylo podáno 80 žádostí v celkové výši přes 770
milionů, předpokládaná alokace je 580 milionů.
Lze jen spekulovat, jestli bude jednotlivým žadatelům přiznáno vždy 69% ze žádané částky
progr. REPRE a 75% z progr. TALENT, nebo na MŠMT vymyslí další klíč a kritéria pro
„přepočet“. Částky pro přerozdělení jsou dány, nyní přijde na řadu hodnocení jednotlivých
projektů, „hodnota“ sportů, atp.

ČFKS a změny
V kandidatuře jsem naznačil zeštíhlení Výboru (V).
Disciplinární komise (DK) by měla být nezávislým a suverénním orgánem federace, který
bude mít možnost, v oprávněných případech, řešit i členy V, kteří jsou aktivními hráči.

Hledali jsme ve V inspiraci u některých větších a tradičnějších sportů (těch s historií).
Po mnohaleté absenci Mediální a marketingové komise (MMK) v ČAPEK (dříve) a nyní
v ČFKS, po zkušenostech práce bez ní, a to i při pořádání významných mezinárodních
projektů navrhuji, aby nebyla nově ustavena. Opět po vzoru větších a tradičnějších sportů.
Mnohem efektivnější a praktičtější, když dojde ke skutečné poptávce (pro případ, že by
nebylo možné vlastními silami), je zadání externímu dodavateli-specialistovi. Nemáme ani
reklamní plochy (billboardy, mantinely, atp.), ani neprodáváme vysílací čas, tedy
neuzavíráme každoročně množství reklamních smluv. Na to budeme ještě dlouho „malí.“
S tím také souvisí předložená úprava Stanov.

Matrika
Všichni jste jistě zaznamenali změnu ve vedení matriky.
Děkuji, snad i za ostatní, Pavlu Pažoutovi za odvedenou práci a popřejme mu hodně klidu a
pohody na zaslouženém odpočinku.
A přivítejme matrikáře nového, Lubomíra Antona. Přebírá funkci v nejfrekventovanějším
čase, kdy jsou hrazeny příspěvky, hlásí se nové kluby, řeší se přestupy.
Zkusme mu to trochu usnadnit, buďme mu v rámci možností nápomocní. Jestli se rozhodne
zahájit přípravu a samotný proces přeregistrace, bude potřebovat součinnost všech spolků,
klubů, oddílů.

Lyonnaise a raffa
Mám předběžně sjednánu účast na jarním školení trenérů a rozhodčích lyonských koulí a
raffy. Po následné přípravě chci, nejspíš už na podzim, uspořádat školení v Česku pro
zájemce z řad ČFKS.
V návrhu rozpočtu už je uvažováno s počáteční činností spojenou se zatím
nezávaznou nabídkou čl. federace postupným uváděním i herní součásti lyonnaise a raffy.

Stránky ČFKS
Možná někteří z Vás zaznamenali existenci zatím jakési startovací verze stránek
www.cfks.cz. Ty mají za úkol po jejich postupném doplnění podat základní informace o
ČFKS a zveřejňovat aktuality ze světa koulových sportů srozumitelnou formou se zaměřením
především na širokou, koulemi nepolíbenou veřejnost, s rozcestníkem na jednotlivé sporty.

„Zpravodaj“ ČFKS
Nepravidelný občasník o koulových sportech, třeba s výsledkovým servisem z významných
turnajů (MČR, ligové soutěže, CC), s info o ME, MS, a to ve formátu k jednoduchému stažení
a s možností rozesílání střešním organizacím (ČUS, ČOV), sportovním svazům, médiím, atp.
Nově zvolený výbor bude mít za úkol sestavit, třeba konkurzem, cca tříčlenný redakční tým.

Závěr
Jako už každoročně přeji i letošnímu FZ klidný a hladký průběh, ať se podaří úspěšně naplnit
všechny body programu.
Zkusme se povznést nad různé osobní neshody apod.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům komisí, jejich předsedům, sekretáři a
hospodáři za jimi odvedenou práci pro federaci v uplynulém roce. Obdobně tak i všem, kteří
pomohli, když bylo třeba a podíleli se na práci pro ostatní a hlavně pro pétanque.
Také chci poděkovat všem poskytovatelům dotací, partnerům, sponzorům ať už finančních
nebo i materiálních příspěvků. Jistěže dík patří i těm členům federace, kteří úspěšně tyto
poskytovatele oslovili.
Ještě jednou, zde v závěru, děkuji Pavlu Pažoutovi za dlouholeté a svědomité vedení
matriky.
Pavle, díky!

Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný přečtení této zprávy a za věcný a konstruktivní
přístup k letošnímu jednání FZ.

Petr Stoklásek

PŘÍLOHA
(Ne)financování sportu v ČR v r. 2017 - informace, které se ne vždy dostaly na šírší
veřejnost
Musím Vás podrobně informovat o nejsložitější situaci v novodobé historii českého sportu, ve
které se ocitl v roce 2017 vlivem absolutního výpadku materiální podpory za strany státu.
Množství článků v tisku, dále TV spotů a rozhovorů nabídlo převážně jen jediný náhled na
vznik a příčiny.
Níže uvádím pouze nejužší výčet, spíše útržky, některých reakcí ze strany autorit českého
sportu. Úmyslně vynechávám vlastní náhled na obvinění několika osob a na celou kauzu.
Bude-li při FZ zájem, samozřejmě pohovořím. Ani ČFKS, jako jeden ze svazů, nebyla potíží
ušetřena.
Sportovní svazy v Česku čelily nebývale rozsáhlé finanční krizi, která ohrozila nejen
plánované mezinárodní akce včetně největších šampionátů, ale také domácí soutěže a
základní činnost sportovních organizací. Fungování svazů jako neziskových organizací totiž
stojí hlavně na financování ze státních dotací, které však do sportovního prostředí
neproudily. V průměru jsou postaveny rozpočty svazů zhruba z 80 procent na státních
financích.

Svazy navíc již počítaly s částkami na svůj chod, jejichž výši Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) začátkem 2/2017 zveřejnilo. Peníze však na účty nedošly, jejich
vyplacení bylo pozastaveno a nebylo jasné, jak rychle se situace vyřeší.
Výpadek financování mezinárodních akcí a hrozba jejich zrušení nepřinesla svazům jen
obavu z penále, ale také ohrozila budoucí pořádání význačných sportovních podniků
v Česku.
Řada svazů kandidatury na pořádání akcí mezinárodního významu zrušila, řada potom
žádala o úvěry u bankovních institucí. Obdobně tak svazy, kterým byl ohrožen provoz,
protože neměly finance na výplatu mezd zaměstnanců, na provoz sportovních areálů, na
pronájmy prostor a zařízení apod.
Český olympijský výbor (ČOV) vyzval ještě v květnu premiéra a vládu k urychlenému řešení
krize ve financování sportu.
ČOV vnímá zastavení dotací do sportu ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
ČR (MŠMT) jako katastrofální problém, který bylo nutno bezodkladně řešit. ČOV tomuto
tématu přikládal maximální vážnost. „Výpadek financování může mít nedozírné následky na
české sportovní prostředí, situace je naprosto krizová,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval.
Výkonný výbor ČOV jej proto na svém mimořádném zasedání věnovanému krizi ve
financování sportu pověřil, aby o tomto problému neodkladně jednal s premiérem a následně
s vládou České republiky.
„ČOV pro rok 2017 počítal s dotacemi ze státního rozpočtu v celkové výši 139,4 milionu
korun, což představuje zhruba 60 procent všech plánovaných příjmů ČOV a jeho
marketingové agentury Česká olympijská, ale zatím neobdržel nic. Jedná se o situaci, kterou
Český olympijský výbor ve své novodobé historii nepamatuje, už 135 dní funguje bez dotací.“
Příprava sportovců a ZOH v Pchjongčchangu měla a má prioritu před dalšími projekty.
Vedení ČOV sportovní veřejnost ujistilo, že udělá vše, aby se krize neprojevila v přípravě
českého týmu i samotných sportovců na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu 2018 ani
další projekty věnované podpoře olympioniků. „Pro nás jsou sportovci na prvním místě,“ má
jasno Kejval. Z toho důvodu je podle ČOV nutné najít řešení co nejdřív. „V případě, že se do
30. června nepodaří situaci vyřešit, budeme nuceni sáhnout k razantním krokům v rámci
refinancování rozpočtu ČOV,“ doplnil místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing Libor
Varhaník.
Jiří Kejval dodal: „Bude to mít však ten efekt, že nezbydou prostředky na další důležité
projekty ČOV a činnost složek.“ ČOV organizuje řadu dlouhodobých projektů. „Musíme
aktuálně platit mimo jiné Olympiádu dětí a mládeže, která se koná za měsíc v Brně, a další
projekty ČOV, ale přitom jsme žádné státní dotace zatím neobdrželi,“ upozornil Varhaník.
Krize ovlivnila pořádání mezinárodních akcí i chod svazů.
Předseda ČOV Jiří Kejval informoval sportovní prostředí o dramatičnosti situace, včetně
závěrů ze zasedání Národní rady pro sport. „Současná situace je totální paralýzou sportu,
vláda musí bezprostředně jednat. Veškerou dokumentaci na MŠMT totiž zabavila policie,
úředníci nemají s čím pracovat,“ upozornil Kejval. Některé dotační programy se tak musejí
vypsat znovu.

Místopředseda pro ekonomiku a marketing Libor Varhaník upozornil na to, že na rozdíl od
dalších nevládních neziskových oblastí do sportu pro letošní rok doputovalo jen minimum
peněz. „Je nepochopitelné, že se peníze uvolňují do sociálního systému, zdravotnictví, ale
do sportu nikoli, což způsobí naprosto fatální situaci,“ přidal Varhaník.
V polovině května bylo rozděleno zhruba 15 procent dotací na rok 2017. Svazy byly v kritické
situaci, neobešly se bez půjček, další řešily, jak zajistit svou základní činnost. Hrozila i
neschopnost organizovat ani domácí soutěže pro mládež. Problém se týkal i dalších
sportovních organizací.
„Pokud se současná situace nebude velmi záhy řešit, může se stát, že Sokol, jakožto spolek,
který stál u zrodu Československé republiky, po 155 letech nebude moci vykonávat svou
činnost, která je především směrována do oblasti sportu pro všechny, tedy nevýkonnostního
sportu,“ hrozí Hana Moučková, starostka České obce sokolské, která stejné jako ČOV
nedostala od začátku roku ani korunu ze státních dotací.
Výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová dodala, že
v červenci byla ohrožena účast českého tým na deaflympiádě v tureckém Samsunu, ačkoli
ani ČPV neobdržel zatím od státu letos žádnou podporu.
Problémem bylo také pořádání vrcholných akcí, z nichž některé už proběhly
s předfinancováním ze strany svazů, a v případě dalších je jejich konání ohroženo. Celkem
se jedná o osmnáct vrcholných akcí v souhrnu dotací za více než 100 milionů korun.
Mezitím proběhla VH ČUS za přítomnosti a s projevem tehdejšího ministra financí A. Babiše,
který po pozdravu svoji řeč začal: „... tak stě si to s tým fotbalom pekně po….li, …“, další
nezmiňuji.
Veřejnost vnímá, že peníze ve sportu se mají rozdělovat adresně a transparentně podle výše
členské základny, stavu majetku a rozsahu činnosti. Následující tabulka uvádí fakta
v případě tří sportovních spolků – České unie sportu, Českého olympijského výboru a České
obce sokolské.
Návrh úředníků MŠMT zpracovaný bez jasných kritérií na rozdělení dotací v Programu na činnost střešních organizací a
zajištění činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na který reagovala expertní komise a na jehož základě padla
obvinění (zdroj: irozhlas.cz):

SPOLEK

ČLENSKÁ ZÁKLADNA FYZ. OSOB (K 31. 12. 2015)

POČET ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ

NAVRHOVANÁ VÝŠE DOTACE

ČUS

1 139 886 členů

91 (obsluhujících 7 308 TJ)

48 mil. Kč

ČOV

bez členské základny

0

60 mil. Kč

ČOS

156 938 členů

42 (obsluhující 1 102 TJ)

46 mil. Kč

ČUS sdružuje v současné době 14 756 sportovních oddílů, 74 sportovních svazů, 7 308
tělovýchovných jednot a klubů. Dále v České republice provozuje 91 územních servisních pracovišť
na úrovni krajů a okresů, která zajišťují činnost sportovních klubů. Členy ČOV je 57 sportovních

svazů (49 z nich jsou zároveň členy ČUS), 2 ministerstva a úzký počet fyzických osob.

MŠMT v květnu vyhlásilo mimořádnou výzvu k podání žádostí na státní dotaci z Programu V
(činnost sportovních svazů). Bohužel se zmatečnými a nejasnými podmínkami, navíc krajně
znevýhodňujícími samotné sportovní svazy. ČFKS se přidalo k široké platformě národních
sportovních svazů a loajálně odmítla s nimi podat tuto žádost. Spontánní akce, na kterou
některé sporty nestihly reagovat (doslova chvíli před termínem pro podání žádostí) ji podalo,
většinou omylem, což vykresluje příklad omluvného dopisu představitele jednoho z větších
sportů (přepis):

„Vážení předsedové sportovních svazů,
omlouváme se všem předsedům sportovních svazů za podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Podání žádosti měl dle zveřejněné výzvy MŠMT a rozhodnutí prezidia „XYZ“ z pondělí 5.6.2017 za úkol
místopředseda „XYZ“ zodpovědný za ekonomiku, který bohužel nebyl přítomen na schůzce předsedů
svazů.
„XYZ“ je připraven žádost podanou na MŠMT okamžitě vzít zpět a předseda svazu a generální sekretář
svazu se tímto všem omlouvají a od podané žádosti se distancují.“
… a po termínu pro podání vydalo MŠMT tiskovou zprávu a v TV zpravodajství informovalo o
tom, že český sport vlastně ani peníze nechce… To už se pod tehdejší ministryní
Valachovou povážlivě houpala židle z důvodů v té době stále přetrvávajících, tj. relevantních
pochyb o stále se měnících rozhodnutích a neustále navrhovaných změnách v podmínkách
programů i ve způsobu jejich „vyhlašování“, kdy se vše trvale odehrávalo jen na úrovni
verbálních prohlášení a příslibů tolikrát již v minulosti vzápětí a zásadně měněných. Na
podstatě věci se od našeho společného setkání nezměnilo nic. A tak nezbylo, nežli stále
odmítat současnou podobu neinvestičního dotačního Programu V.
VV České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci
týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České
unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno.
VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té
doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak
vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou
součinnost.
ČUS se vždy zasazovala o jasná a transparentní pravidla pro rozdělování dotací pro sport.
Jako jediná ze střešních sportovních organizací disponuje transparentním, veřejně
přístupným a kontrolovatelným systémem evidence členské základny i veškerého svého
majetku. V rámci prohloubení adresnosti a spravedlnosti ČUS v roce 2016 také doporučila
návrh na vyhlášení deseti programů pro rozdělování dotací 2017, který Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR akceptovalo. Ustavilo sice garanty jednotlivých programů, ale
odmítlo zveřejnit jasná a přehledná kritéria rozdělování peněz, přestože na to zástupci ČUS
opakovaně upozorňovali a navrhovali vzorová kritéria.

VV ČUS se zabýval také aktuální situací v souvislosti s Programem V na činnost národních
sportovních svazů. Po seznámení se zveřejněným návrhem MŠMT na rozdělení příspěvků
svazů konstatoval, že částky nejsou v souladu s veřejnými přísliby MŠMT pro rok 2017 a
neumožňují v mnoha případech kontinuitu financování sportovních svazů.
V listopadu tak byla ustanovena Expertní skupina zástupců sportovních svazů ČUS a SSS
ČR (I. Kaderka, K. Bauer, F. Hobza, J. Salivar) s podporou předsedů M. Jansty (ČUS) a Z.
Ertla (SSS ČR) pro jednání se státem k řešení situace ve státní podpoře sportu s obsáhlým
programem a cíli.
O nakonec úspěšném „tažení“ ČFKS svědčí po vypsání II. výzvy a podání nové žádosti
Programu V částka, která dorazila na účet federace (jistě bude informovat hospodář).
Systémovost v hodnocení kritérií při posuzování žádostí a přerozdělování financí ale stále
chybí…

