
OS ČUS Vsetín 
Vsetín 18. 9. 2015 

Z  Á  P  I  S 
z jednání 25. Valné hromady Okresního sdružení ČUS Vsetín konané dne 18. září 2015  

v sále Městského úřadu Vsetín. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Okresní sdružení eviduje k 31. 12. 2014 celkem 82 TJ/SK. V průběhu roku 2015 se 
k nám do sdružení vrátila TJ Jasenice a TJ Lešná, proto bylo na 25. VH pozváno 84 
TJ/SK. Dále bylo řádně pozváno 6 okresních svazů. 
Celkem bylo pozváno 90 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
25. VH OS ČUS Vsetín se dle prezenční listiny zúčastnilo:   71 TJ/SK =  84,52% 
 
VH se bez omluvy neúčastnily TJ/SK:   
Sokol Hutisko-Solanec, Tatran Janová, Sokol Jarcová, Jasenice, Lešná, Start Lipta 
Liptál, Slovan Vsetín, Partyzán Prlov, Tenis DEZA Valašské Meziříčí, Nohejbal klub 
Vsetín, Hasičský klub Vsetín, Akademie sportu Valašské Meziříčí, SK Badminton 
Vsetín. (červeně zvýrazněné TJ/SK se valných hromad nezúčastňují opakovaně). 
Celkem se nezúčastnilo 25. VH OS ČUS Vsetín:                         13 TJ/SK.   =  15,48% 
 
25. VH OS ČUS Vsetín se dle prezenční listiny zúčastnily: 4 okresní svazové orgány    =   
66,67% 
VH se neúčastnily okresní svazy:                                                                                     =  
33,33% 
Nohejbalový, kuželkářský. (červeně zvýrazněný svaz se valných hromad nezúčastňuje opakovaně). 
 
Podle prezenční listiny se 25. VH OS  ČUS Vsetín účastnilo 75 delegátů s hlasem 
rozhodujícím což je  

83,33% 
 

25. VH OS ČUS Vsetín byla usnášení schopná!!! 
 
VV OS ČUS Vsetín: pozváno: 7 přítomno: 5 účast v %: 71,4 %    
     omluven: Alena Holubová, Bohumír Trčka.                                    

                     
Revizní komise: pozváno: 2 přítomno: 2  účast v %: 100 % 
         
Hosté:   pozváno: 4    přítomni 2 (manažer ZKO Mgr. Jankovič, pověřený 
zastupování ČUS 
              a předseda ZKO Dalibor Kučera)   
     omluveni: Mgr. Petr Kořenek, poslanec parlamentu 
ČR,  
            a pan Kovář, TJ Sokol Střítež (vyznamenaný) 
 
 
25. VH zahájil předseda OS ČUS Vsetín Robert Filgas. Přivítal Mgr. Jankoviče a Dalibora 
Kučeru, všechny delegáty, členy VV a RK OS ČUS Vsetín. Na úvod upozornil delegáty, že 
všechny podkladové materiály 25. VH obdrželi elektronickou poštou a program VH je uveden 
na pozvánce.  



2. Program 25 VH:       
Připomínky k programu 25. VH OS ČUS Vsetín nebyly a program delegáti schválili. Pro 
hlasovalo všech 75 delegátů VH. Proti nebyl nikdo, rovněž nikdo se hlasování nezdržel. 
Program byl jednomyslně schválen. 
 
Schválení jednacího řádu:  
Tento delegáti obdrželi v předstihu v písemných podkladových materiálech. Pan Pargač, 
delegát TJ Rožnov p. R., měl některé připomínky, které delegáti i řídící schůze vzali na 
vědomí. O takto upraveném jednacím řádu dal předsedající hlasovat: Proto, aby se takto 
navrženým jednacím řadem VH řídila, se vyjádřilo 75 delegátů, proti nebyl nikdo, rovněž 
nikdo se hlasování nezdržel. Jednací řád byl jednomyslně schválen. 
 
3. Volba pracovního předsednictva:  
Do pracovního předsednictva byli navrženi:   
Za VV OS ČUS Vsetín:  
Filgas Robert, předseda OS ČUS Vsetín,  
Kučera Dalibor, místopředseda VV OS ČUS Vsetín,  
Volek Stanislav, místopředseda VV OS ČUS Vsetín a delegát OFS 
 
ZA TJ a SK: 
Zdeněk Michalík, delegát TJ Sokol Valašská Bystřice 
Libuše Martinková, delegát TJ Spartak Jablůnka 
František Kořenek, delegát TJ Sokol Ratiboř 
K navrženým žádných připomínek nebylo a předsednictvo bylo jednomyslně zvoleno. 
 
Podle jednacího řádu si předsednictvo mezi sebou zvolilo předsedajícího 25. VH OS ČUS 
Vsetín. Veřejným hlasováním byl zvolen předsedajícím Robert Filgas. Ten pokračoval 
v řízení 25. VH OS ČUS Vsetín. 
 
4. Volba mandátové komise.     
Do mandátové komise byli navrženi: 
Za VV OS ČUS Vsetín:  
Ing. Šárka Pohůnková, členka VV OS ČUS Vsetín                   
 
Za TJ/SK:    
Anton Pastorek, člen VV OS ČUS a delegát TJ Sokol Branky. 
Bc. Kateřina Janáčová, referentka SCS OS ČUS Vsetín 
K navrženým žádných připomínek nebylo a mandátová komise byla jednomyslně zvolena. 
Předsedou mandátové komise byl zvolen Anton Pastorek 
 
4/1 Volba návrhové komise: 
Podle článku 5, odstavce 3 Jednacího řádu plní funkci návrhové komise do ní zvoleni členové 
pracovního předsednictva. Jiných návrhů ani námitek k navrženým nebylo a tak delegáti 
hlasovali: 
75 delegátů se vyslovilo pro, aby návrhová komise pracovala v navrženém složení, proti 
nebyl nikdo, ani se nikdo nezdržel hlasování. Předsedu návrhové komise byl zvolen 
Dalibor Kučera, místopředseda VV OS ČUS Vsetín. 
Delegáti mohli podávat své doplňující návrhy až do zahájení hlasování o usnesení 
k předsednickému stolu a to výhradně v písemné podobě k rukám předsedy návrhové komise.   
 



4/2 Volba ověřovatele zápisu z jednání 25. VH OS ČUS Vsetín: 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena a jednomyslně schválena Bc. Kateřina Janáčová 
 
5. Zpráva o činnosti OS ČUS Vsetín od 24. VH konané 23. května 2014. včetně plnění 
usnesení. 
Kompletní zprávu obdrželi delegáti v elektronický zaslaných materiálech 25. VH a tak se 
předseda Robert Filgas soustředil jen na to nejpodstatnější. Zpráva je založena v materiálech 
25. VH. 
 
6. Se zprávou o hospodaření a majetku OS ČUS Vsetín k 31. 12. 2014 delegáty seznámila 
bývalá ekonomka  
VV OS ČUS Ing. Šárka Pohůnková. 
Písemný rozbor hospodaření obdrželi delegáti v elektronické podobě v podkladových 
materiálech a komentářem ho uvedla pí. Pohůnková. Dotazů a připomínek k hospodaření 
nebylo. 

 
7. Zpráva revizní komise k výsledkům hospodaření OS ČUS Vsetín a činnosti komise za 
období od poslední Valné hromady. 
Se zprávou vystoupil předseda RK OS ČUS Vsetín pan Vladimír Hrtáň. Zpráva je založena 
v materiálech 25. VH. 
 
8. Zpráva mandátové komise. 
Se zprávou mandátové komise vystoupil  její předseda pan Pastorek. Na 25. VH OS ČUS bylo 
pozváno 90 delegátů s hlasem rozhodujícím. Podle prezenční listiny se 25. VH OS  ČUS 
Vsetín účastnilo 75 delegátů s hlasem rozhodujícím což je 83,33% 

25. VH OS ČUS Vsetín byla usnášení schopná! 
 
9. Diskuse k předloženým zprávám a písemným podkladům. 
Na úvod diskuse předali pánové Mgr. Karel Jankovič a Dalibor Kučera tělovýchovná 
vyznamenání dvěma členům našeho OS ČUS Vsetín. 
Lubomír Kovář, člen TJ Sokol Střítež. 
Veškerý svůj volný čas obětuje sportu, především pak kopané. Za zásluhy o rozvoj 
tělovýchovy a sportu byl oceněn OV ČUS ve Vsetíně čestným uznáním, v roce 2011 dostal za 
dlouholetou obětavou práci pro rozvoj fotbalu plaketu od tehdejšího předsedy ČMFS Ivana 
Haška. 
VV ČUS mu udělil Čestný odznak za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu. Pan 
Kovář se řádně omluvil a ocenění pro něj převzala delegátka Sokol Střítež. 
Stanislav Volek, člen FC Semetín. 
Sportu se věnuje od žákovského věku, kdy ho učaroval fotbal. Jako aktivní hráč prošel všemi 
věkovými kategoriemi a aktivně si občas zahraje v okresních soutěžích dodnes. Jeho hlavní 
náplní je však funkcionářská činnost. Je předsedou fotbalového svazu v okrese, působí i 
v krajských orgánech a přitom se věnuje ještě rozhodcovské činnosti, je delegátem 
fotbalových utkání a velmi aktivně pracuje ve VV OS ČUS Vsetín, kde působí ve funkci 
místopředsedy 
VV ČUS mu udělil Čestné uznání za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu. 
 
Diskutující byli vyzváni, aby se přihlásili a představili.  Diskusní příspěvek podle 
jednacího řádu nemůže být delší než 3 minuty:  
 
Mgr. Jan Pargač – delegát TJ Rožnov pod Radhoštěm – vyjadřoval se kriticky 



k podkladovým materiálům, které označil za paskvil, tvrdil delegátům, že už nikdy žádné 
dotace přes ČUS nebudou do TJ/SK rozdělovány. Peníze jdou výhradně přes svazy, a proto se 
musí zajímat o to, kolik jim svazy dávají. Hovořil o novelizaci stanov a zápisu do 
rejstříkového soudu, měl výhrady k Evidenčnímu listu člena ČUS i k novelizovaným 
stanovám OS ČUS Vsetín.  
Květa Rožnovjáková – delegátka okresního volejbalového svazu – dotazovala se na to, co 
hodlal Pargač na stanovách OS ČUS vylepšit.  
Mgr. Karel Jankovič, referent SCS Zlínské krajské organizace a pověřený 
vystupováním za ČUS – zdůraznil, že na VH OS ČUS Vsetín chodí často. Lidé jsou zde 
pracovití a i ve složitých podmínkách dokáží sportovat, organizovat a hrát soutěže a věnovat 
se dětem a mládeži. Poukázal na složité získávání finančních prostředků do TJ/SK. Možnost 
využívání dotací z kraje. Poděkoval všem za tuto práci a vyjádřil přesvědčení, že se TJ/SK 
vypořádají i novými stanovami a jejich registrací. Dal delegátům i několik potřebných rad, 
dostatečně objasnil současné dění v organizaci a poděkoval všem za jejich vykonanou práci.  
Jiří Baroš – delegát TJ Valašské Meziříčí – poděkoval za dobrou spolupráci s předsedou 
OS ČUS Vsetín Filgasem a referentkou SCS a hospodářkou OS ČUS slečnou Bc. Janáčovou. 
Představil současnou TJ Valašské Meziříčí, která čítá 15 oddílů, ve kterých je sdruženo 850 
členů, z toho 630 dětí a mládeže. Oddíl kopané oslavil 90 let. TJ spravuje majetek za 35 
milionů korun a nutně by potřebovala pomoc sehnat scházející finance. Některé věci by si 
potřeboval objasnit, i co se týká novelizace stanov. TJ má nového předsedu i výbor což dá 
v brzké době na vědomí ČUS. 
 
Poté dalších diskutujících nebylo a předsedající diskusi ukončil. 
 
10. Rozpočet OS ČUS pro rok 2015 
Také rozpočet obdrželi delegáti v elektronické podobě v podkladových materiálech. Rozpočet 
je odvislý od příjmů z plánovaných dotací. Ty bohužel na činnost TJ/SK nedošly a zda 
skutečně slíbené dotace pro letošní rok přijdou, to nikdo nedokáže zaručeně říct. S faktickou 
poznámkou se přihlásil p. Pargač, který upozornil na to, že se jedná o rozpočet OS ČUS 
Vsetín, nikoli o rozpočet VV OS ČUS Vsetín jak je uvedeno v podkladovém materiálu.  Se 
stejnou připomínkou vystoupila pí. Rožnovjáková. Připomínky vzal řídící schůze i delegáti na 
vědomí a název materiálu bude opraven. Konkrétních připomínek k jednotlivým položkám 
rozpočtu nebylo. Cokoliv objasnit byla připravena Bc. Janáčová, ekonomka OS ČUS Vsetín. 
Předsedající nechal o rozpočtu hlasovat.  
Pro přijetí rozpočtu, tak jak byl delegátům předložen v písemné podobě, hlasovalo 74 
delegátů 
Proti nebyl nikdo, zdržel se hlasování: 1 delegát.  
Rozpočet OS ČUS Vsetín na rok 2015 byl v předložené písemné podobě schválen. 
 
11. Návrh novely stanov Okresního sdružení ČUS v souvislosti s uplatněním nového 
občanského zákoníku. 
Okresní výkonný výbor ČUS Vsetín se na svém zasedání dne 16. 6. 2015 zabýval návrhem 
novely stanov okresní organizace a konstatoval, že tento předložený návrh plně odpovídá 
právní úpravě nového občanského zákoníku (NOZ). Výkonný výbor OS ČUS Vsetín rozhodl 
předložit připravený návrh sdruženým TJ/SK a okresním svazům k připomínkování. 
Termín pro zasílání připomínek ze strany sdružených subjektů TJ/SK a okresních svazů byl 
20. 8. 2015 
Ve stanoveném termínu nedošel žádný pozměňující návrh ani připomínka, pouze čtyři dny po 
termínu přišel připomínkovaný materiál z TJ Rožnov pod Radhoštěm, se kterým se VV už 
nezabýval. Předsedající nechal o nových stanovách OS ČUS Vsetín hlasovat hlasovat.  



Pro přijetí rozpočtu, tak jak byl delegátům předložen v písemné podobě hlasovalo 74 
delegátů. Proti byl 1 delegát, nikdo se hlasování nezdržel.  
Stanovy OS ČUS Vsetín na rok 2015 byly v předložené písemné podobě schváleny. Po 
provedení stylistických oprav budou zaslány k zápisu u rejstříkového soudu. Valná hromada 
OS ČUS zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, 
které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného 
rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s 
platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.  
 
12. Informace k postupu uplatňování Zákona 89/2012Sb. Občanský  
     zákoník v SK/TJ. 
Rovněž tento bod byl podrobně popsán v podkladových materiálech a prodiskutován 
v průběhu jednání VH. Proto k němu dílčí diskuse nebyla otevřena a delegáti ho vzali na 
vědomí. 
 
13. Zpráva návrhové komise, schválení komplexního usnesení 25. VH  OS ČUS Vsetín. 
S návrhem usnesení seznámil delegáty předseda návrhové komise Dalibor Kučera. 
Návrhová komise vycházela z návrhu, který delegáti obdrželi v elektronické podobě 
v podkladových materiálech Na základě diskuze k předloženým materiálům, provedla některé 
stylistické úpravy, ale původní podstata se nezměnila. Opravené usnesení tvoří přílohu tohoto 
zápisu. Komise konstatovala, že komisi nepřišly žádné doplňující návrhy. Předsedající o 
celém usnesení dal hlasovat.  
Pro přijetí usnesení 25. OS ČUS Vsetín bylo 74 delegátů. Proti přijetí byl 1 delegát, hlasování 
se nezdržel nikdo. 
Unesení 25.VH  OS ČUS Vsetín bylo přijato a je přílohou tohoto zápisu. 
 
14. Závěr                                                           
Předsedající všem, kteří se 25. VH řádně účastnili poděkoval a popřál hodně zdaru. Poté 25. 
VH OS ČUS Vsetín v 17.10 hod. ukončil. 
 
Zapsal: Robert  F i l g a s   v. r. 
Ověření zápisu provedla Bc. Kateřina Janáčová   v. r. 
 
 
 

 


