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Program 12. sjezdu ČOS konaného ve dnech 22. - 23. června 2019
SOBOTA - 22. 6. 2019 – 10.00 hod.
1) Slavnostní zahájení
2) Vystoupení hostů
3) Volba pracovního předsednictva
4) Volby zapisovatelů, ověřovatelů a komisí
 volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
 volba mandátové komise
 volba návrhové komise
 volba volební komise
5) Schválení programu 12. Sjezdu
6) Kontrola plnění usnesení z 11. sjezdu ČOS
7) Zpráva starostky ČOS za období 2016 - 2019
8) Strategie Sokol 2030
9) Zprávy programových útvarů ČOS
 zpráva o činnosti Odboru všestrannosti
 zpráva o činnosti Odboru sportu
 zpráva o činnosti Vzdělavatelského odboru
10) XVI. všesokolský slet
11) Zpráva ÚŠ ČOS

ses. Moučková
ses. Moučková
ses. Moučková
prac. předsednictvo

mat. č. 1

prac. předsednictvo
br. Těšitel
ses. Moučková
ses. Moučková, br. Tesař

mat. č.
mat. č.
mat. č.
mat. č.
mat. č.

2
3
4
5
6

ses. Kocmichová, br. Svoboda
br. Syrový
br. Mička
ses. Moučková, br. Svoboda
ses. Kocmichová

mat. č.
mat. č.
mat. č.
mat. č.

7
8
9
10

Dr. Ing. Veselý, Ph.D, MBA, LL.M
br. Juřena
br. Lomecký
br. Materna

Rozprava
12) Ekonomika ČOS
 zpráva daňového poradce
 zpráva o hospodaření hl. činnost
 zpráva o vedlejší ekonomické činnosti
13) Zpráva KK ČOS
Rozprava
14) Elektronická evidence členské základny
15) Stanovy ČOS – změny v el. evidenci členstva + RK

mat. č. 11
mat. č. 12

br. Kráčmar
br. Kroc

Rozprava
19:00

1. ZASEDÁNÍ VÝBORU ČOS - VOLBA NOVÉHO P ČOS

NEDĚLE – 23. 6. 2019 – 9.00 hod.
16) Zpráva o volbě nového P ČOS
 vystoupení starosty ČOS
 vystoupení náčelníka a náčelnice ČOS
 vystoupení předsedy Odboru sportu ČOS
 vystoupení vzdělavatele ČOS
17) Představení nového vizuálu SOKOL

br. Tesař

Rozprava
18) Volba Kontrolní komise ČOS
19) Volba Rozhodčí komise ČOS

Volební komise ČOS
Volební komise ČOS

20) Schválení usnesení 12. sjezdu ČOS

Návrhová komise ČOS
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Zápis průběhu jednání 12. sjezdu ČOS:
První den jednání – sobota 22. června 2019 dopoledne
Dopolední jednání bylo zahájeno v 10:00 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

1)

dopoledne viz prezenční listina, z celkového počtu pozvaných 124 osob přítomno 113 osob
odpoledne viz prezenční listina, z celkového počtu pozvaných 124 osob přítomno 113 osob
viz prezenční listina, dopoledne 11 osob, odpoledne 11 osob
Ing. Jiří Kejval - předseda Českého olympijského výboru (ČOV),
JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu,
Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D., MBA, LL.M. - daňový poradce ČOS/ odpolední část zasedání
Milan Hnilička – vládní zmocněnec pro sport - pozvání přijal, účast potvrdil, bohužel se
nedostavil

Slavnostní zahájení – ses. Moučková

Ses. Hana Moučková, starostka ČOS, zahájila jednání 12. sjezdu České obce sokolské v prostorách velké
tělocvičny Tyršova domu (t.č. upravené na jednací sál).
Sjezd svolal Výbor ČOS na základě usnesení ze dne 30. 11. 2019 ve smyslu čl. 9 bod 9.2. Stanov ČOS.
Starostka ČOS informovala, že základní materiály byly odeslány elektronicky a všichni je mají k dispozici.
V rámci 12. sjezdu ČOS se uskuteční dne 22. 6. 2019 v 19:00 hod. 1. zasedání Výboru ČOS.
Ses. starostka ČOS přivítala přítomné hosty.
Dále přivítala všechny vyslance a delegáty, kteří byli zvoleni na valných hromadách sokolských žup,
zástupce programových útvarů ČOS. Všichni jsou řádnými členy Sjezdu s hlasem rozhodujícím.
Po úvodním přivítání byla věnována minutou ticha vzpomínka na bratry a sestry, kteří během uplynulého
volebního období opustili naše řady.
2)

Vystoupení hostů – ses. Moučková

Ing. Jiří Kejval, předseda ČOV:
- pozdravil účastníky Sjezdu, poděkoval za pozvání na Sjezd, kterého si váží. Jménem ČOV sdělil pár slov
ke vzájemné spolupráci. V ČOV si uvědomujeme, že ne jenom olympijskými medailemi je člověk živ.
Co se týká sportu, je třeba zaměřit se nejen na špičku – vrcholové sportovce, ale je potřeba se starat
o všechny – o děti, lidi v produktivním věku, ale i o seniory. Tuto roli nezastupitelně vykonává v našem
státě právě Sokol po více než 150 let. Ze strany ČOV za to patří velké poděkování a nikdy (ani ve světlech
reflektorů) na to nezapomínáme. Nezapomínáme na to, že každý ze sportovců byl malý kluk/holka, který
přišel do oddílu (historicky byl či je spjat se Sokolem), ve kterém začínal jeho sportovní život a kde získal
motivaci a nadšení pro sport, díky kterému získal základy toho stát se úspěšným/úspěšnou
sportovcem/sportovkyní a dotáhl to až na nejvyšší stupně na mezinárodní sportovní scéně.
Mezi sportovními organizacemi funguje velmi úzká spolupráce. V posledních obdobích v historické
budově Michnova paláce probíhá fasování věcí na olympijské hry, aktuálně na evropské hry. Sportovci si
tyto prostory velmi oblíbili a osobně považuji toto místo za důležité a symbolické – uvědomění si z jakých
kořenů vyrůstá český sport.
V neposlední řadě je důležité zmínit velmi dobrou sportovní diplomacii – komunikaci nejen lokální, ale
i na politické scéně. Jednota sportovních organizací v jednání je důležitá. Díky dlouholetým vztahům ČOV
a ČOS byly vždy vzájemné vztahy dobré, ale v posledních letech jsou výjimečné. Poděkování patří
nejenom starostce Haně Moučkové, ale celému vedení ČOS.
Poděkoval za pozornost a popřál Sjezdu hodně zdaru.
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JUDr. Miroslav Jansta, předseda ČUS:
- pozdravil účastníky Sjezdu, poděkoval za pozvání na Sjezd, kterého si váží.
Hledání vzájemných vztahů bylo složité po změně režimu, dnes jsme zde tři nejstarší sportovní organizace
ČOS, ČOV a ČUS na jednom místě a začínáme velmi dobře komunikovat. V loňském roce proběhly oslavy
české státnosti – Oslava 100 let českého sportu – nejlepší sportovci – slavnostní vyhlášení 28. 9. 2018
v Karlíně s velkou účastí našich sportovců. Přijetí na Pražském hradě prezidentem republiky.
Osobně pocházím z rodiště Fr. Pecháčka (jednoho z největšího ze sokolů) a vážím si toho, že se podařilo
společně vybudovat důstojný památník tohoto vlastence a velkého sokola, který položil vlastní život
za tento stát a demokracii.
Budoucnost – došlo k zásadní legislativní změně, kdy po 30 letech bude sport spravován nikoliv MŠMT,
ale samostatně - agenturou. Věřím, že i nadále bude spolupráce tří hlavních sportovních organizací
pokračovat s cílem zajistit důstojné postavení českého sportu (stejně jako má kultura), aby sport byl jednou
z hlavních hodnot, tak jak tomu bylo díky Sokolu v 19. století.
Rád bych popřál nám všem, aby se podařilo, abychom měli ze sportu radost a jenom všechno dobré.
Poděkoval za pozornost.
3)

Volba pracovního předsednictva 12. sjezdu ČOS – ses. Moučková

ses. Moučková informovala o návrhu členů pracovního předsednictva Sjezdu:
br. Jiří Růžička – SŽ Dr. Jindry Vaníčka, br. Petr Svoboda, náčelník ČOS, SŽ Pražská - Scheinerova,
ses. Anna Jurčíčková, náčelnice ČOS, SŽ Barákova, br. Petr Syrový – předseda odboru sportu ČOS,
SŽ Jana Podlipného, br. Michal Burian, vzdělavatel ČOS, SŽ Podbělohorská;
br. Jiří Růžička - předseda
Hlasování o odsouhlasení složení pracovního předsednictva 12. sjezdu ČOS en bloc
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

113
0
0
0

Hlasování o složení pracovního předsednictva 12. sjezdu ČOS (br. Jiří Růžička, br. Petr Svoboda,
ses. Anna Jurčíčková, br. Petr Syrový, br. Michal Burian), předseda br. Jiří Růžička
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

113
0
0
0

Ses. Moučková informovala, že tímto okamžikem bylo zvoleno pracovní předsednictvo 12. sjezdu a končí
práce stávajícího P ČOS. Řízení 12. sjezdu ČOS se ujímá pracovní předsednictvo v čele s předsedou
br. Jiřím Růžičkou.
br. Růžička:

pozdravil všechny přítomné sestry a bratry a poděkoval za důvěru k řízení

vyzval účastníky k vypnutí mobilních telefonů

na doplnění k vystoupení hostů – podařilo se 8. říjen – Památný den sokolstva – významný den ČR
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Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba pracovních komisí (mandátové,
návrhové a volební) – br. Růžička

4)



Volba zapisovatele 12. sjezdu ČOS
ses. Tereza Brchelová, ses. Naděžda Volfová

Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:









5)

112
0
1
0

Volba ověřovatelů zápisu
bři. Petr Jirků – sokolská župa (dále jen SŽ) Podřipská, Jan Mandát – SŽ Dr. Jindry
Vaníčka, ses. Renata Čáslavová – SŽ Pražská-Scheinerova
Hlasování: pro:
112
proti:
0
zdržel se:
1
nehlasoval:
0
Volba mandátové komise
bři. Michal Mendel – SŽ Karlovarská, Jan Firbas – SŽ Barákova,
Josef Sosnovec – SŽ Jungmannova, Zdeněk Balík – SŽ Blanická,
ses. Renata Paličková – SŽ Jičínská Bergrova
Hlasování: pro:
112
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval:
0
Volba návrhové komise
bři. André Němec – SŽ Pražská-Scheinerova, Jiří Sobotík – SŽ Severomoravská,
ses. Jana Kučerová – SŽ Budečská
Hlasování: pro:
112
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval:
0
Volba volební komise
ses. Dagmar Toncarová – SŽ Severočeská-Novákova, Miluška Řeháková – SŽ Jizerská,
Dagmar Fischerová – SŽ Jana Podlipného, bři. Petr Jirků – SŽ Podřipská,
Jan Sláma – SŽ Pernštejnská
Hlasování: pro:
112
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval:
0

Schválení programu 12. sjezdu ČOS – br. Růžička

Návrh na doplnění programu
– Nový vizuální styl SOKOL – prezentace/br. Tesař, Komunikační a marketingový tým; doplnění programu
dne 23. 6. 2019 za bod 16

Hlasování: pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

112
0
0
0
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6)

Kontrola Usnesení z 11. sjezdu ČOS – br. Těšitel

- viz materiál č. 1 k jednání 12. sjezdu ČOS
Přehled úkolů uložených 11. sjezdem ČOS:
1. Výboru ČOS zajistit navýšení vlastních zdrojů pro činnost ČOS, kterou nelze financovat
ze státních dotací, včetně zvážení změny procentních poměrů výnosů z členských příspěvků.
Úkol byl splněn.
2. Výboru ČOS zveřejnit zprávy o činnosti jednotlivých bývalých zástupců ČOS ve statutárních orgánech
společnosti Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.) a dalších činovníků, kteří se zúčastňovali rozhodování
a schvalovacích procesů.
Úkol splněn usnesením 2. Výboru ČOS 25.-26.11.2016:
Výbor ČOS schvaluje, aby další jednání s návrhem postupu ve věci insolvenčního řízení společnosti
SAZKA a.s. (nyní SALEZA a.s.) a případné škody způsobené České obci sokolské bylo nadále prováděno
jen na základě podkladů od zástupce ČOS ve společnosti SAZKA a.s. (nyní SALEZA a.s.) Ing. JUDr.
Petrem Bernátkem, který má na základě přístupu k materiálům společnosti SAZKA a.s. (nyní SALEZA
a.s.) v této věci možnost předkládat relevantní návrhy řešení.
Od přijetí tohoto usnesení nedošlo k žádným změnám.
3. Výboru ČOS podniknout, po nabytí právní moci konečné zprávy insolventního správce, další kroky
v případu Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.).
Úkol trvá
4. Výboru ČOS najít řešení, jak se vypořádat s členy ČOS, kteří porušili Stanovy ČOS.
Úkolem se zabývala Legislativně právní komise ČOS a úkol splněn nebyl. Předsednictvo ČOS s touto
situací vyslovilo nespokojenost. Po konzultaci s Kontrolní komisí ČOS může být řešením ustavení
Rozhodčí komise ČOS a doplnění způsobu vylučování členů ČOS z důvodů porušování Stanov ČOS
a posuzování jejich odvolání Rozhodčí komisí ČOS. Tímto úkolem se bude zabývat Výbor ČOS, nově
zvolené Předsednictvo ČOS a Rozhodčí komise ČOS.
5. Předsednictvu ČOS provést změnu statutu Programové rady ČOS a svolat po předcházející všesokolské
diskuzi programovou konferenci.
Statut Programové rady ČOS jasně definuje, co je její úlohou - zůstává neměnný.
(Programová rada je zřízena P ČOS jako jeho poradní orgán pro oblast činnosti programových
útvarů, tj. odboru všestrannosti, odboru sportu, vzdělavatelského odboru a odborného útvaru Ústřední
školy ČOS). Připravuje materiály o směru dalšího rozvoje sokolského hnutí v oblasti všestrannosti,
sportu, vzdělávání, výchovy, kultury a společenské práce



Programová rada koordinuje spolupráci jednotlivých programových útvarů a ÚŠ)
Aktuálně probíhají: přípravy a tvorba nové strategie Sokol 2030 a je připraven konkrétní návrh pro
12. sjezd ČOS. Jednání Programové rady, na nichž byl postup a tvorba Strategie 2030 projednávána
se uskutečnila opakovaně v 10/2018 a 03/2019 s konkrétními výstupy pro V ČOS v 11/2018 a V ČOS
v 04/2019. V mezidobí probíhala další pracovní a konzultační jednání v této věci s účastí zástupců
VŠECH programových útvarů, činovníků a zájemců o tuto problematiku z hnutí. Sokolská veřejnost
byla vyzvána k účasti na diskuzi formou výzvy prostřednictvím sokolských žup, následně dopisem
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všem sokolským jednotám a anketou na sociálních sítích ČOS (zapojení téměř na 2 tis. našich členů).
Současně probíhají dále veřejné prezentace pro sokolskou veřejnost – zájemce v Praze – TD a v Brně.
6. Výboru ČOS změnit rozdělování finančních prostředků pro programové útvary, s větším respektováním
poměru členské základny v útvarech.
O plnění tohoto úkolu probíhá dlouhodobě diskuse na jednáních Předsednictva ČOS především
z iniciativy Odboru všestrannosti ČOS, který zastává názor, že je nezbytné definovat systém stanovení
rozdělování finančních prostředků v rozpočtu ČOS. Úkol se pokusí vyřešit rozpočtová komise při
přípravě návrhu rozpočtu ČOS na rok 2020
7. Výboru ČOS sestavit Sletový tým a pokračovat v přípravě XVI. všesokolského sletu.
Úkol byl splněn
Návrh usnesení:
12. sjezd ČOS bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 11. sjezdu ČOS
7)

Zpráva starostky ČOS za období 2016 – 2019 – ses. Moučková

Vážené sestry, vážení bratři,
je mi velkou ctí, že v rámci tohoto zasedání nejvyššího orgánu ČOS – sjezdu - před Vás mohu již po třetí
předstoupit ve funkci starostky ČOS. Ráda bych v úvodu řekla, že toto volební období mě osobně přineslo
velkou radost, protože se nám zdařily "velké věci – události", které naše hnutí výrazně posunuly vpřed.
Jsem přesvědčena, že nyní náš spolek zastává klíčovou roli ve sportovním prostředí, tak jako tomu bylo
v dávné historii, a to nejen ve vztahu k státu, ale i široké veřejnosti.
Zásadní úlohu v tomto sehrál XVI. všesokolský slet, který máme všichni v živé paměti, nárůst členské
základny v kategorii děti a mládež, prohlášení Památného dne sokolstva jako významného dne ČR, ale
také úspěšný start práce na strategii ČOS pro další léta.
V průběhu celého volebního období jsem vždy usilovala, abyste byli průběžně a transparentně informovaní
o zásadních aktivitách a událostech (P ČOS, V ČOS, ale i široká sokolská veřejnost), ale i tak bych Vás
ráda provedla významnými milníky posledních třech let.
Nemohu začít ničím jiným než naším loňským sletem:
 XVI. všesokolský slet
Bez ostychu mohu říct, že tento XVI. slet byl nejúspěšnější z novodobých sletů a že to byla rozhodně
NEJVĚTŠÍ AKCE K OSLAVĚ 100 LET NAŠÍ VLASTI.
(podrobně budeme referovat v samostatném bodě)

Loňský slet byl úspěšný v důsledku kvalitní pečlivé přípravy, možnosti volby spolupracujících firem,
společností (bez "většího časového stresu") a především díky naší vlastní svobodné volbě (ponechání
rozhodovacích procesů ve vlastních rukách).
XVI. VS měl 3 zásadní přínosy pro ČOS, které sdělil:
 Sokol aktivně žije
 dokázali jsme sami sobě, že jej zvládneme vlastními silami s nadstavbou neuvěřitelného nasazení,
krásnou atmosférou, nádhernými emocemi,…
 ČOS nabyla v důsledku úspěšně provedeného XVI. sletu v kontextu oslav 100. výročí založení ČSR
velmi významnou pozici ve společnosti (role Sokola viditelně posílila)
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Jsem nesmírně ráda, že se mi zdařilo přesvědčit pádnými argumenty spolupracovníky, Sletový tým
a nakonec i (většinu z Vás) Výbor ČOS o tom, že je třeba se vydat svou VLASTNÍ CESTOU – ponechat
veškeré rozhodovací procesy v rukou ČOS; mimo jiného - jít i cestou vlastního Komunikačního
a marketingového týmu – jít cestou NAŠICH vlastních představ – ukázat současný obraz Sokola s respektem a úctou k minulosti, ale moderně!
Předvést sami sobě "že na to máme" a že slet je o nás všech; že odvaha a odhodlání, s kterým jsme
"do toho šli" měla velký význam!
Jsem nesmírně ráda, že důvěru, kterou jsme dostali, jsme nezklamali.
Jsem bytostně přesvědčena, že volba této cesty byla z pohledu propagace XVI. VS, ale i prezentace ČOS
OPTIMÁLNÍM ŘEŠENÍM – skvělá úroveň propagace, s minulostí naprosto nesrovnatelná.
Organizace sletu s jasnou pravomocí rozhodovacích procesů v našich rukách je investicí pro další
budoucnost ČOS!
pozn.: Mé osobní nejsilnější emoce – závěr sletu, poslední takty, rozloučení se všemi přítomnými
a nepopsatelný pocit štěstí a radosti VŠECH! Ráda o této chvíli hovořím jako "o kolektivní radosti
a štěstí", myslím, že celý stadion tyto emoce přímo vyzařoval.
Promítnuto video ze XVI. VS



Památný den sokolstva je naším již tradičním významným svátkem, který slavíme pietními akty
po celé ČR.

V počátku t.r. byl přijat Zákon č. 49/2019 ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění Zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů, kterým se den 8. říjen – Památný den sokolstva stává významným dnem ČR
Podařilo se nám tedy to, oč jsme usilovali již několik let. Stálo to strašně moc času, energie, ale stálo to za
to. Nesmírně ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se o to zasloužili, případně nám pomáhali.
Nebylo Vás málo! Musím přiznat, že naše semknutost mě nesmírně potěšila; byla to věc nás všech!
poprvé tedy náš svátek bude patřit mezi významné dny ČR

závazek a zároveň příležitost, které si Sokol považuje a kterou, v návaznosti na celospolečenskou prestiž
našeho spolku, důstojně a plně využije. A způsob, jak k tomu dojdeme?
To již je o budoucnosti a tedy nedělní jednací den sjezdu.
jen velmi krátce:
 je třeba, aby oslava v 10/2019 byla mohutnější, silněji zněla naším státem a měla by proběhnout
dle možností ve všech sokolských jednotách
 scénář celého dne je již v pilné přípravě a již jste byli seznámeni
opětovně alespoň v krátkosti:
- hlavní pozvánka ve všech místech oslav by měla mířit
na Večer sokolských světel - vypouštění vzpomínkových svítících lodiček
- zvát nechceme jen členy našich jednot, ale také přátele Sokola, místní zastupitele i nejširší
veřejnost
- tělocvičné jednoty obdrží, jak plakáty, tak brožury s informací o významu a historii našeho
Památného dne sokolstva
- v Tyršově domě proběhne tradiční pietní akt, který bude tentokrát připraven pro vyšší počet hostů
- pietní akty připravujte všude, kde k tomu máte příležitost - t.č. o prezentaci Památného dne
sokolstva jednáme s Pražským hradem (Sokolská stráž), Dopravními podniky (sokolské vlajky na
vozech MHD), s ČT (vstupy z různých míst ČR po celý den; bohatý touto tématikou bude
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i Sokolský zpravodaj/ nově obnovený sokolský pořad v ČT – dosud nikdy v historii mimo slety) 
naším cílem je tento svátek co nejviditelněji oslavit a tak ho přiblížit nejširší veřejnosti.
 Financování ČOS
dovoluji si velmi stručnou rekapitulaci v oblasti financování
Celé uplynulé 3 leté období bylo v oblasti financí provázeno určitými výkyvy a především změnami –
změnou v systému financování sportu ze strany MŠMT (vyhlášení pro r. 2018)

od r. 2018  změny ve struktuře i novém uspořádání a metodice podpory sportu (ačkoliv nedošlo
ke změnám v legislativě); uspořádání oblasti podpory však nebylo provedeno v návaznosti na Koncepci
podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025


zásadní změnou bylo zrušení Programu IV. na financování provozu, údržby a oprav; tento byl
nedokonale nahrazen výzvou "Můj klub". Pro naše sokolské jednoty je velmi významným zdrojem
pro opravy a údržbu. V průběhu uplynulých let byla výzva na základě připomínek (i ČOS – připravila
jsem připomínky k jednotlivým výzvám) upravována (kritéria, užití,… především věkové kategorie/0-23 let,
odměny a mzd. náklady, atd.).
Jedná se o jediný zdroj financování provozu, údržby a oprav v současné době!

Po celou dobu od zrušení Programu IV bylo mou velkou snahou, společně s dalšími zástupci
sportovního prostředí, dosáhnout jeho obnovení. Bohužel, veškeré snahy celého sportovního prostředí
umocněné podporou některých poslanců, senátorů, zástupcem Svazu obcí a měst (např. společná
korespondence zástupců sportu velkých subjektů, TK 11. 4. 2018, atd.), nebyly dosud vyslyšeny.
V minulosti jsme byli úspěšní při čerpání financí v rámci programu "Můj klub" (osvojení si nové
administrativy u žádostí), avšak statistika v rámci této výzvy by pro ČOS mohla být mnohem
příznivější. I MY v ustředí se budeme snažit o maximální poradenství a servis, abychom byli ještě
úspěšnější v tomto a dalších letech.
Velmi negativně zasáhla do vývoje financování celého sportovního prostředí, tedy i ČOS tzv. "dotační
kauza" v r. 2017 a s ní spojené pozastavení financování (pro některé sportovní subjekty až likvidační).
Získání finančních prostředků především pro zachování činnosti našeho spolku v r. 2017 bylo mým velkým
úkolem. V rámci ČOS byl přijat soubor úsporných opatření, která se dotýkala jak naší činnosti, tak
i připravovaného XVI. všesokolského sletu a oslav 100 let samostatného Československa. Proběhla řada
jednání s vrcholnými představiteli vlády s mnohdy velmi proměnlivými závěry. První finance jsme
obdrželi v 09/2017, tedy po ¾ roku fungování spolku bez jediné dotační koruny. ČOS udržela svou
činnost bez významných omezeních.
Co je však důležité - náš hlas, požadavky - potřeby jsou slyšet, že se mi podařilo získat pozice ve všech
dosavadních poradních orgánech sportovního prostředí a i NYNÍ - v nové situaci při ustavení Agentury se o to snažím.
Rok 2018 byl ve znamení příprav XVI. VS a samozřejmě jeho zajištění finanční. Prostředky k jeho
uskutečnění ČOS získala, po mnoha a mnoha jednáních s nejvyššími představiteli státu, až těsně před jeho
zahájením (cca 10 dní). V tomto okamžiku mi nedá, abych nezmínila osvícenost rozhodnutí Výboru ČOS
při odsouhlasení % rozdělení členského spolkového příspěvku a následně i odsouhlasení Sletové známky
(povinný odběr) – jeden z faktorů, který pomohl řešit velmi složitou situaci na všech úrovních –
v jednotách, župách i ČOS. Protože jen tak jsme mohli financovat (spíše "rozfinancovat") jednotlivé
oblasti. V neposlední řadě však musím zmínit i vysoce profesionální práci Komunikačního týmu, která
nám získala nebývalý objem finančních prostředků našich partnerů (finančních i naturálního plnění),
a to poprvé v novodobé historii ČOS.
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Současná situace ve financování 2019 a další léta
Na tomto místě Vám představím silně pozitivní situaci ve financování tohoto roku! Zdařilo se mi pro náš
spolek vydobýt velmi solidní finance. Věřte, že se jedná o nesmírně náročnou (urputnou) práci. Finanční
objem zajišťuje celou činnost včetně našich projektů. Podrobněji bude referovat ve své zprávě br. Juřena.
Ve vztahu k vývoji financování sportu apeluji na "připravenost" ČOS (nutnost vytvoření rezervy) na
financování celého spolku v r. 2020, příp. 2021. V legislativních krocích se uskutečňuje příprava
fungování Národní agentury pro sport, která započne svou činnost od 1. 1. 2020 - tedy fakticky
převezme roli MŠMT; v tento moment přejdou pravomoci (na základě přechodných ustanovení) na
Národní agenturu. Bude však platit, že vyhlášené výzvy MŠMT, budou také z jeho strany administrovány
a uzavřeny (konečné uzavření výzev počátek r. 2021). Část aparátu/úředníků cca 30 osob z MŠMT přejde
již nyní v 07/2019 a část aparátu zůstane na MŠMT do r. 2021 (administrace výzev). Nesmírně
problematickou je pro nás – sportovní prostředí – velká fluktuace zaměstnanců MŠMT a neustálých změn
požadavků na administraci. Agentura s největší pravděpodobností bude vycházet z metodiky MŠMT.
Již tohoto léta je třeba předložit metodiku ke schvalovacímu procesu MF ze strany Agentury.
Proběhly či probíhají následující legislativní úkony:
1) Návrh zákona, kterým se mění Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře
sportu ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, byl ve 3. čtení
schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 13. 3. 2019.
2) Následně byl odeslán k projednání Senátu Parlamentu ČR.
3)
a) Podvýbor pro sport Senátu jej projednal dne 16. 4. 2019
b) Výbor Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice návrh projednal 23. 4. 2019
c) Ústavně – právní výbor Senátu jej projednal dne 24. 4. 2019
Výbory i Podvýbor uvedený pod body a) až c) návrh Zákona nedoporučil ke schválení, což se z hlediska
rozložení politických sil očekávalo.
 Plenární zasedání Senáru návrh novely projednalo dne 3.5.2019 a návrh neschválilo, proto byl
návrh vrácen do Sněmovny
 Poslanecká sněmovna návrh projednala dne 18.6.2019, přehlasovala veto Senátu a novela zákona
o podpoře sportu je tak schválena, následně bude zákon odeslán k podpisu p. prezidentovi.
Některé priority novely zákona:
1) sport má samostatnou rozpočtovou kapitolu
2) má možnost tzv. víceletého financování
3) zákon umožňuje sportovním spolkům dále poskytovat podporu organizacím, které jsou v nich
sdruženy (transfer fin. prostředků)
4) Agentura podle zákona zřizuje Národní radu pro sport, která je poradním orgánem předsedy
5) sídlo Agentury bude v Praze
6) ustanovení zákona konkrétně uvádí, že výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací nejsou
projektem (podpora činnosti, nikoliv projektů)
Zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, Agentura zahájí svoji činnost
dnem 1. 1. 2020.
 Členská základna
To je velmi důležitá a radostná věc!
Zdařilo se zastavit nepříznivý trend poklesu členské základny. Jsem nadšená, že vzrůstá počet dětí
a mládeže v našich řadách – naše budoucnost (od r. 1998 máme nejvíce členstva v kategorii dorostu +
žactva celkem 77 100 tis.)!
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Stav členské základny k 1. 1. 2019
dospělí
dorost
83 109

9 392

žactvo

Celkem

počet T. J.

67 708

160 209

1 059

NESMÍME usnout na vavřínech, musíme mít jasnou strategii, jak členy nejen získávat, ale i udržet
po celý jejich život - máme co nabídnout!  celoživotní sokolství.

 Strategický dokument STRATEGIE SOKOL 2030
(bude detailně představen v samostatném bodě našeho jednání)

Abychom byli úspěšní a naplnili naši představu o "celoživotním sokolství", musíme detailně a všichni
znát naše poslání a mít jasnou vizi, jakou má mít náš spolek podobu v budoucnu. Proto jsme se rozhodli IHNED PO SLETU - připravit  zásadní dokument STRATEGIE SOKOL 2030.
Opakovaně musím říci, že mám velkou radost, jaký zájem tento proces u našich členů vzbudil a kolik se
jich zapojilo. Bylo nesmírně příjemné sledovat jeho vývoj, kde se "propsaly" mnohé připomínky
od našich členů.
Neponechali jsme nic náhodě a najali na tento proces profesionály, kteří nás vedli a věřím, že jsme dospěli
k dobrému závěru, který Vám bude představen.
To, že tuto prezentaci zařazujeme na naše sjezdové zasedání snad jasně prokazuje, jakou prioritu pro nás
má.
 úspěšný Slet ve spojení se 100. výročím republiky  Sokol ve vnímání široké veřejnosti se nachází
na pozici, kam jednoznačně náleží  významná společenská organizace
k udržení významné společenské role není možné vyčkávat dalších 6 let na velkou prezentaci naší
činnosti při Sletu (je třeba pracovat na rozvoji systematicky a především průběžně)
Nacházíme se na startu "nového 6letého období"
 cca 2 leté období věnovat dovnitř spolku + posílení společenské role spolku
 cca 4 leté období věnovat plně přípravám sletu

Sokol má řadu historických programových dokumentů (především Náš úkol, směr a cíl) – připraveny
s erudicí a vizionářstvím tak, že jsou platné i po více než 100 letech a o tyto myšlenky se může Sokol opírat
i dnes.
Společnost se za 157 let existence spolku velmi proměnila a je třeba k ní hovořit současným jazykem
a také zajistit, aby role hnutí odpovídala potřebám dnešní společnosti.

- najít takový jazyk a relevanci se Sokol několikrát pokoušel zevnitř hnutí (r. 2007 Konference
vzdělavatelů, r. 2015 manifest Vize 2018 a nejspíš i další), ale neúspěšně, žádný z těchto pokusů
se nepodařilo dotáhnout do uchopitelného tvaru.
Základní vize spolku - Sokol pro 21. století - jsou nutně třeba a nesmírně nám schází.
Naším záměrem je připravit ucelenou strategickou iniciativu/dokument, která se stane základním
kamenem rozvoje hnutí v dalších letech  pověřila jsem náš Komunikační tým, který má s obdobnými
zadáními velké zkušenosti a především umí a je schopen efektivně spolupracovat s externími odborníky,
které jsme ke spolupráci přizvali.
PROCES PŘÍPRAVY

09/2018  proběhly první organizační schůzky, mapovali jsme, jak vnímá Sokol široká veřejnost díky
výzkumu společnosti Kantar
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11/2018  po odsouhlasení P ČOS a později V ČOS - proběhlo několik workshopů s našimi členy:
jednotlivci, z T. J., ze SŽ, ústředí (statistický reprezentativní soubor/vzorek – malé, velké, z velkých měst,
obcí,…)
12/2018  oslovili jsme s pěti otázkami, které byly definovány na základě předešlých setkání, všechny SŽ
a dostalo se nám zpětné reakce v podobě velkého množství materiálu.
Současně se na základě této iniciativy rozběhla širší všesokolská diskuse, kterou jsme v rámci možností
také sledovali a zapracovávali do našich výstupů.
Hodnoty spolku (sokolské hodnoty) jsme hledali společně se všemi členy Sokola, které to zaujalo, formou
internetového dotazníku, kterého se zúčastnilo téměř 2 tis. odpovídajících/respondentů

nad připravovaným strategickým dokumentem "Sokol 2030" proběhla v minulých týdnech již řada
setkání, jejichž výstupy byl dokument dále obohacován (01-06/2019). Tyto diskuze se uskutečnily
v menších uskupeních, s jednotlivci i v návaznosti na naši výzvu v Praze (6.6.19) a Brně (17.6.19) 06/2019.
Nyní se dostává do rukou i Vám (v tištěné podobě) a celé sokolské veřejnosti.

 Diskuse nad tímto materiálem však dneškem nekončí, ale předkládáme Vám strategický dokument
"Strategie SOKOL 2030" již ve finální podobě vzešlé ze sokolské diskuse a ve tvaru, který snese
přísná měřítka a plně odpovídá nárokům, které na jeho využívání budou kladeny.
Finální schválení první části dokumentu je na nás a jednání tohoto sjezdu. Některá témata z druhé části
dokumentu budou nicméně potřebovat více času na realizaci, a proto již vznikly základy pracovních
skupin, které se tématy II. části již zabývají a zabývat budou.
Jsem velmi ráda za to, s jakou iniciativou a s jakým zájmem jste se až doposud práce na tomto
materiálu zúčastnili  stopa všech, kteří vnesli do dokumentu myšlenky, názory je v něm nyní
otisknuta.


SPOLUPRÁCE  ČOS je významný spolupracující partner



spolupráce s MŠMT - především v r. 2018 při zajištění financí pro XVI. VS, připomínkování
metodik vydávaných MŠMT (ať již akceptovaných či nikoliv), připomínkování Zákona o podpoře
sportu (!), atd.
spolupráce s ČOV - rovnoprávné postavení ČOS v rámci sportovního prostředí (zastoupení ČOS ve VV
ČOV); promítnuto v současné době PŘEDEVŠÍM v začlenění ČOS do centrálního úrazového
pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené naší činností, pojištění našich cvičitelů
a trenérů => významná finanční položka, spolupráce u vybraných akcí v ČR (např. T-mobile
Olympijský běh – vysoká účast našich členů a T.J.)
v současnosti i s ČUS – v r. 2018 – zejména při přípravách oslav 100 let českého sportu
s dalšími organizacemi působícími v oblasti sportu v ČR (ČASPV, KČT, ATJSK, ASŠK,… vč.
zahraničních - ISCA, UFOLEP, USEP…)
s dalšími organizacemi působícími i v dalších oblastech – kulturních, společenských,
vzdělávacích atd. - ČSOL, FTVS, Jihočeská univerzita, Národním muzeem, Dialog Jessenius,
Aliance žen s rak. prsu, a další
NOVĚ i komerčních – např. ČEPS, ČESKA POŠTA, ONDRÁŠOVKA), JIPAST, a.s. a další
spolupráce realizovaná prostřednictvím vlastních projektů ČOS – např. projekt "Svět nekončí
za vrátky" určený předškolním dětem (stěžejní věková kategorie) oslovující ve svém důsledku
rodiny s dětmi. Širokou odbornou veřejností označován jako "chytrý projekt".
Z důvodu kvality a významu projektu se nám zdařilo získat záštitu MŠMT podpořenou
i významnou finanční částkou i v letošním roce! Což jistě není samozřejmost! Opětovně se tímto
projektem otevírají našemu spolku další možnosti.
se sokolským zahraničím – SSS, ZOS:












Stránka | 13

velmi dobrá spolupráce společenská, ALE i v oblasti sokolské činnosti ČOS, župy JM kraje
a Župa Rakouská, SúS – výborná sokolská spolupráce i společenská
Vážené sestry, vážení bratři,
ráda bych Vám všem ze srdce poděkovala za obrovské nasazení, aktivitu a energii, kterou jste vložili
do provedení XVI. sletu, ale i za Vaši každodenní činnost, kterou provádíte ve svých jednotách
a župách.
Jsem přesvědčena, že jdeme správnou cestou a že nás čekají dobré časy!
Děkuji za pozornost!
Zpráva mandátové komise:
Na jednání Sjezdu je aktuálně přítomno 113 vyslanců a delegátů s hlasovacím právem z celkového
počtu 124 pozvaných, což je 91,1 %.
12. sjezd ČOS bere na vědomí zprávu mandátové komise o tom, že Sjezd je usnášeníschopný.
8) Strategie Sokol 2030 – ses. Moučková, br. Tesař
br. Tesař – prezentace Strategie Sokol 2030 je připravována již několik měsíců, viz zpráva ses. starostky
a dnes představujeme finální návrh podoby Strategie 2030. Bylo mi velkou ctí toto kolektivní dílo
připravovat ve spolupráci s Vámi všemi, kteří jsme se zapojili a nyní představujeme materiál, za který
se nebudeme muset stydět a naopak, který nám dlouhá léta bude doprovázet v naší snaze být moderní,
nejvýznamnější sportovní organizace.
Nejedná se o konkurenční materiál pro naše historické dokumenty, ze kterých bylo naopak pečlivě
vycházeno. Snaha – jasný směr, srozumitelnost pro veřejnost sokolskou i nesokolskou.
Klíčové závěry této prezentace jsou v podobě SOKOLSKÉHO PATERA, které jasně definuje hodnoty
našeho spolku. Zároveň je to jasně definovaná VIZE a MISE České obce sokolské. Neméně důležité jsou
ambice, které jasně ukazují priority z pohledu cest k naplnění našeho poslání.
1) KVALITNÍ A DOSTUPNÁ INFRASTRUKTURA
2) AKTIVNÍ A POČETNÁ KOMUNITA
3) MODERNÍ SOKOLSKÉ PROGRAMY
4) OTEVŘENÁ KOMUNIKACE UVNITŘ I S VEŘEJNOSTÍ
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Závěrem prezentace byl rozdán všem účastníkům 12. sjezdu ČOS brandbook, který shrnuje Strategii 2030,
materiál, který má za úkol seznámit členy i nečleny tak, aby si vytvořili představu o tom, co Sokol je a jak
by mohl být dále prezentován. Tento materiál bude i přílohou tohoto zápisu.
Dále poděkoval všem za spolupráci a vyzval k případným dotazům, či komentářům a především
ke spolupráci v naplňování této strategie SOKOL2030.
Br. Růžička – rozprava je zařazena až po bodě 11, proto případné dotazy k bodu 8) budou řešeny v rámci
rozpravy.
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Br. Růžička s ohledem na časový harmonogram navrhl v rámci bodu 9) Zprávy programových útvarů
ČOS, předřadit zprávu o činnosti Odboru sportu ČOS. Následně bude pauza na oběd a 2. část zasedání
bude zahájena zprávou o činnosti odboru Všestrannosti ČOS.
9)

Zprávy programových útvarů za období 2013 - 2016
Zpráva o činnosti Odboru sportu ČOS, viz materiál č. 3 k jednání 12. sjezdu ČOS – br. Syrový

br. Syrový – zhodnotil práci odboru sportu a jeho předsednictva za uplynulé období, konstatoval že tříleté
období, které je za námi nebylo poznamenáno zásadním ohrožením činnosti nejen odboru sportu, ale ani
těch nejmenších částí tj. registrovaných sportovních oddílů.
Nově zvolené předsednictvo OS se sešlo poprvé po sjezdu ČOS 30. 6. 2016 na společném zasedání
s bývalými členy, kterým vyslovilo poděkování za jejich předcházející činnost. Od tohoto data pracovalo
krátce v třináctičlenném složení do tragického úmrtí br. Stanislava Doležala, následně byl v lednu 2017
dovolen na semináři OS br. Michal Lebeda. Členové předsednictva působili v 9 poradních odborných
komisích P OS a 8 poradních komisích P ČOS.
Členská základna odboru sportu vzrostla oproti roku 2015 v roce 2016 na 56 687 členů sportovních
oddílů, z toho 29 175 mládeže do 18 let včetně, a následně klesala 2017 – 55 229, 30 028, 2018 – 54 062,
30 359. Jak je patrné z uvedeného nepodařilo se zastavit stálý úbytek dospělých členů a nárůst členské
základny mládeže nedokáže nahradit trvalý pokles dospělých členů. Pozoruhodný je však také fakt viz
materiál č. 3 – 01, že v roce 2018 jsme evidovali o 43 členů více než v 2015. Poměrně trvalý je podíl
členů sportovních oddílů na členské základně mládeže ČOS.
Odbor sportu pečuje o registrované sportovní oddíly v zásadě prostřednictvím jejich částečného
financování resp. financování jednotlivých akcí. A jako vždy je financování závislé na celkovém rozpočtu
celé České obce sokolské. Jak zaznělo při kontrole usnesení na VH OS, měl OS „posoudit rozdělení
finančních prostředků mezi ŽOS a granty“. Jak se zdařilo, víme opět ze statistických čísel. Předsednictvo
OS hledalo po celé období optimální variantu, ale vzhledem ke v každém roce jinému výchozímu stavu
finančních prostředků v rozpočtu OS i příslušné kapitole, nelze zásadně moc porovnávat. Jsme však
přesvědčeni, že i v tomto období větší část peněz přišla do aktivních župních OS i SO.
Vrcholem péče a tedy i financování jsou sportovní základny mládeže – tedy projektu, který vznikl záhy
po obnovení ČOS počátkem 90 let minulého století, v době, kdy se rozpadla státní péče o vrcholový
a výkonnostní sport. Naši předchůdci dokázali nastavit systém i dalších článků péče – VOM, VSD
a VOD. To, že prokazují svoji životnost, jsou úspěchy našich družstev i jednotlivců ve vrcholných
soutěžích ČR, prosazování se našich sportovců do reprezentačních výběrů mládeže i dospělých. Ti dospělí,
kteří nás reprezentovali na OH v Riu, jsou jednoznačně odchovanci tohoto systému. Jsme rádi, že tato
skutečnost je respektována i vedením ČOS a my můžeme pravidelně každý rok vyhlásit výsledky ankety
o nejlepšího sportovce, kolektiv respektive družstvo kolektivních sportů a jejich trenérů na slavnostním
aktu v posledních letech pod záštitou předsedy ČOV, za účasti zástupců, MŠMT, ČOS a sportovních svazů.
Za rok 2018 proběhlo ve čtvrtek 11. 4. zde v TD za účasti i předsedy ČUS Miroslava Jansty a zlaté
olympioničky Evy Samkové a jejího trenéra Marka Jelínka.
Odbor sportu nezapomíná na další oceňování sportovců, trenérů i činovníků sokolskými medailemi
a dalšími vyznamenáními. V loňském roce byli mezi sokolské legendy schváleni atletka Olga Oldřichová
rozená Šicnerová, judista Jaromír Ježek, trenér zlaté éry československých skokanů na lyžích Zdeněk
Remsa. Letos obdržela historickou Tyršovu stříbrnou medaili Adolfina Tačová, stříbrná medailistka
v soutěži družstev z OH 1960 v Římě a 1964 v Tokiu při příležitosti osmdesátých narozenin, jarní zasedání
výboru ČOS schválilo zlatou medaili ČOS pro Vladimíra Hulu dlouholetého předsedu komise kopané,
tu již rovněž obdržel dlouholetý předseda komise lyžování br. Arnošt Binter. Také ČOV pravidelně
oceňuje naše nejlepší trenérky na základě návrhů z oddílů T. J. a předsednictva OS.
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O činnosti sportovních komisí nemohu jinak než konstatovat, že vesměs pracovali dobře a respektovaly
pokyny, zásady, metodické pokyny, vnitřní směrnice pro různé oblasti jejich činnosti. Většina komisí našla
postavení přeborů ČOS a i nadále je ve prospěch svého sportovního odvětví řeší. Pokud to jde, finančně
podporují vzdělávání trenérů, některé pravidelně organizují semináře a výcvikové tábory. Nemáme
zpravidla od komisí požadavky na školení prostřednictvím ústřední školy ČOS, protože školení našich
trenérů a rozhodčích zajišťují na svých organizačních stupních sportovní svazy nebo jim na roveň
postavené organizace.
Župní odbory sportu jsou svou úrovní práce – činnosti naprosto rozdílné a bohužel mnohé nepracují
vůbec. Jejich neexistence či nečinnost nejenže ohrožuje postavení sportu v župě, ale i v ČOS a dále vůbec
nepomůžou SO v župě. Sportovci nemohou jen sportovat, ale musí se o sebe umět i postarat. Nově
zavedená (2017) elektronická evidence SO má všem práci značně zjednodušit. I nadále je do budoucna
nezbytná zvýšená pozornost a péče předsednictva OS o tuto oblast. Z hodnocení předneseného na VH OS
br. Sosnovcem lze shrnout, že ŽOS se cítí podfinancovány v rámci žup, mají výhrady k výši přidělených
financí na granty OS a příspěvků na činnost ŽOS a jednají – usilují o možnost, vrátit se k praxi z minulých
let – zavedení fixních dotací pro ŽOS z OS. Na druhou stranu je pozitivní snaha předsedů ŽOS
spravedlivě rozdělovat přidělené finance z OS sportovním oddílům a díky této zkušenosti i pochopení
nutnosti při přidělování financí zohledňovat aktivitu. Často jim komplikuje činnost obtížná až mizivá
komunikace předsedů OS jednot. To má často za následek neinformovanost oddílů. Problémem se stává
nedostatek trenérů a činovníků ve sportovních oddílech s rozrůstající se počtem mládeže. Rádi by také
vylepšili spolupráci ŽOS s župními OV např. vymezení vzájemných mantinelů při organizování župních
přeborů a sportovních akcí.
Z hlediska propagace vnímá předsednictvo OS, že nejdůležitější pro zviditelnění ČOS v ČR je výše
uvedená účast družstev a jednotlivců v nejvyšších soutěžích ČR a v reprezentaci ČR, dále významné
soutěže ČOS pořádané oddíly T. J. zejména však ty soutěže, které jsou vysílány alespoň ze záznamů na ČT
sport a v neposlední řadě vyhlašování ankety Nejlepší sportovec, … ČOS. Dále se daří většinou těmto
aktivním prosadit se na stránky celostátního, krajského a lokálního tisku. Také časopis Sokol je
významným médiem, byť bohužel určeným jen pro sokolskou veřejnost. Na webových stránkách ČOS se
pracovalo a bude pracovat i v budoucnu. Facebook a další sociální sítě se staly již běžným sociálním
a informačním médiem ČOS zejména mladší generace. V roce 2017 vznikl velmi schopný
tzv. komunikační tým původně určený pro propagaci ČOS respektive projektů oslav 100. výročí
vzniku Československa pracující však nadále na významném zviditelnění aktivit ČOS a osobně věřím, že
bude pracovat i v budoucnu.
Co se týče financování OS a výše uvedených oblastí našli jste v materiálech mnoho tabulek rozpočtu
a čerpání. Pokračuje nestabilita financování ze strany MŠMT, mnohdy s novými a neočekávanými
podmínkami. Na návrh náčelníka Odboru všestrannosti se podařilo bohužel ze značné neznalosti na
posledním sjezdu zapracovat do usnesení – cituji „ukládá Výboru ČOS změnit rozdělování finančních
prostředků pro programové útvary, s větším respektováním poměru členské základny v útvarech.“ Bez
ohledu na charakter vyvíjené činnosti, kdy ve sportovních oddílech jsou minimální tréninkové jednotky
v rozsahu 3 hodiny až i více než 30 hodin/týden. A skutečně již dlouhodobě klesá procentní poměr mezi
rozpočty OS a SV, přestože prokazatelně nelze tréninkové jednotky sportovních oddílů srovnávat
s hodinami cvičení – aktivit sokolské sportovní všestrannosti. Prokazatelné výdaje sportovních oddílů
dosáhly v roce 2018 243.483.478,- Kč (mat. 3 – 6) a bylo by jistě velmi vhodné a zajímavé zjistit, jaké jsou
náklady oddílů SV a vzájemně porovnat.
Personální zabezpečení kanceláře OS – Jak jistě mnozí z vás víte, v loňském roce skončila v červnu
dlouholetá neocenitelná referentka Zdeňka Bišková, letos do zaslouženého důchodu odejde metodička
Vanda Marušová. Nebude lehké získat za tyto pracovnice rovnocennou náhradu, nicméně pracujeme na
tom a již máme vhodného zaměstnance na postu odborného referenta.
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Závěrem jménem předsednictva OS poděkoval Vašim předchůdcům za spolupráci, díky níž se nám
podařilo i za ne zcela jednoduchých podmínek dosáhnout velmi dobrých výsledků v různých stupních
sportu včetně výkonnostního. Myslíme si, že máme právo říkat, že Sokol je sportovní a společenská
organizace pro všechny – sportovce všech věkových kategorií i výkonností, zájemce o další činnosti
např. v oblasti kulturní i sociální a tak může zaujmout a uspokojit značnou část našeho obyvatelstva.
Ukončení dopolední části 12. sjezdu ČOS ve 12:00 hod.
Zahájení 2. části 12. sjezdu ČOS ve 14:00 hod – po prezenci
br. Růžička doplnil informace dle jednacího řádu Sjezdu ČOS:
Zpráva mandátové komise k dopolední části zasedání:
z pozvaných 79 vyslanců je přítomno 73, což je 92,4 % účast
z pozvaných 45 delegátů je přítomno 40, což je 88,9 % účast
celkem z pozvaných vyslanců a delegátů 124 je přítomno 113, což je 91,1 %
12. sjezd ČOS je tedy usnášeníschopný.
br. Růžička upozornil:
- Hlasování vždy po předložených zprávách.
- Dle jednacího řádu je nezbytné, aby ten, kdo opouští jednací sál, odevzdal hlasovací lístek
skrutátorům.
- poděkoval za příjemné páteční vystoupení v Michnově paláci – VycpálokvciZpráva o činnosti Odboru všestrannosti ČOS (OV ČOS), viz materiál č. 2 k jednání 12. sjezdu
ČOS – ses. Kocmichová, br. Svoboda
Ses. Kocmichová a br. Svoboda zhodnotili činnost Odboru všestrannosti ČOS za období uplynulých tří let;
šesti let – stanoven program OV ČOS.
ses. Kocmichová:
představila strukturu sboru župních náčelníků a náčelnic – ústřední vedení odboru všestrannosti, který
zahrnuje přes 200 osob
 Obecné okruhy činnosti
Srazy župních vedoucích podle věkových kategorií
- 1x ročně (ženy – podzim, muži jaro), průměrná účast 400 cvičitelů a cvičitelek/rok, příprava programu –
ÚCS + metodici OV ČOS
Srazy župních vedoucích podle odborností
- 1x ročně, průměrná účast cca 250 cvičitelů a cvičitelek, příprava programu – odborné komise + metodici
OV ČOS
Oblastní srazy – přenos informací z ústředí dále do žup a jednot, příprava – župní vedoucí spolu s ÚCS,
komisemi a metodiky OV ČOS, účast cca 1000 cvičitelů na cca 25 srazech ročně
Odborné semináře – připravují komise spolu s metodiky OV ČOS (ZdrTV, PP, Jóga)
Setkávání cvičitelů a další akce
- připravují ÚCS a odborné komise ve spolupráci s metodiky OV ČOS, kromě odborného obsahu i
společenská a kulturní část programu (Nejen pohybem živ je Sokol, Sokolská plavba po Vltavě, Setkání
příznivců jógy…)
Základní soutěže:
- soutěže nejsou na OV cílem, ale prostředkem, pouze pro neregistrované závodníky
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva (jednotlivci a družstva)
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti st. žactva, dorostu a dospělých (jednotlivci)
Přebor ČOS v zálesáckém závodu zdatnosti (družstva)
Přebor MTG (velké oblasti) a TGJ (Přebor ČOS), družstva
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Přebor malý florbal (velké oblasti) a florbal (Přebor ČOS), družstva
Přehlídky:
Přehlídka pódiových skladeb a AET
metodická práce s autory skladeb, průměrná účast 450 cvičenců; řada autorů skladeb na všesokolském sletu
začínala jako autoři skladeb pódiových skladeb
Cvičitelé sportovní všestrannosti
k 15. 2. 2019 evidujeme celkem 5 341 cvičitelů
Vzdělávání cvičitelů
Směrnice vzdělávání v OV ČOS – byla aktualizována; k dispozici na web stránkách ČOS
školení:
• V IV, III - na úrovni žup včetně Oblastního střediska Olomouc a Oblastního střediska SV České
Budějovice
• ÚŠ ČOS Praha – V III, V II a odbornosti
• školení u jiného subjektu - uznávání kvalifikací
doškolování:
• semináře ÚŠ
• župy, Oblastní středisko Olomouc, Oblastní středisko SV České Budějovice
• OV ČOS
• u dalších subjektů mimo ČOS
Spolupráce s dalšími subjekty
 spolupráce se Sokoly v zahraničí
 účast v poradních orgánech předsednictva ČOS (rada pro vzdělávání, programová rada, ediční rada,
redakční rada, zdravotní komise, legislativně právní komise, komise pro propagaci a marketing,
komise správy sokolského majetku)
 zastoupení v komisi všeobecné gymnastiky ČGF
 Zastoupení v komisích ČOV (Komise rovných příležitostí ve sportu, Komise sportu pro všechny)
 smlouvy o spolupráci s partnerskými organizacemi (ČASPV, KČT, Sdružení Unie jógy)
 spolupráce s dalšími subjekty (FTVS, FTK Olomouc, Aliance žen s rakovinou prsu atd)
br. Svoboda:
Doplnil, že prezentované údaje jsou souhrnem programu sportovní všestrannosti - sportu pro všechny ČOS
se týkají nejenom období tříletého, které dnes uzavíráme, ale i šestiletého období (program ČOS se
připravuje vždy na 6 let). Za OV tzn., že za šestileté období předkládáme zhodnocení výsledků – úspěchy,
neúspěchy.
Na začátku roku 2013 cíl – otevřít se veřejnosti nejen z hlediska ústředí, ale i SŽ a T. J. jako výrazný
nástroj posloužily projekty.
Vlastní projekty:
 Cvičíme zdravě
2010 – trvá
 U nás v Sokole
2013 – 2018
 Se Sokolem za kopečky
2013 – 2018
 Sokol v lese
2014 – 2016
 100 sokolských keší republice
2014 – trvá
 Sokol 21
2014 – trvá
(standardizace základního tělocvičného vybavení)
 XVI. všesokolský slet
2014 – 2018
 Sokolská kapka krve
2015 – 2018
 Projekt pro předškolní děti
2015 – trvá
 Sokol spolu v pohybu
2016 - trvá

Komise zdravotní TV
Komise pobytu v přírodě
Komise turistiky
Komise pobytu v přírodě
Komise pobytu v přírodě

Komise zdravotní
ÚCS RD,PD
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Spolupořadatelství:
• Mezinárodní dětský tábor v Bürserbergu
• Move Week (spolupráce s ISCA)
• Protaj-či se ke zdraví
(spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu)
• EuroGym 2016

2001 – trvá (spolupráce s župou Švýcarskou)
2013 – trvá
2014 – trvá
2014 – 2016 (spolupráce s ČGF, ČASPV)

Zabezpečení aktivní účasti:
• EuroGym 2016
• World Gymnaestráda 2019
• Veletrh Dětská planeta 2018
• Národní strategie Zdraví 2020
• Veletrh For Kids 2017, 2018, 2019
• Harley Days 2017
Členská základna OV ČOS
V současné době od roku 2009 nárůst členstvu žactva. Výrazný propad členstva v kategorii žen – velký
problém, který budeme řešit, nejedná se o programový problém – je hlubšího charakteru.

 Statistika akcí v rámci oblasti sportovní všestrannosti v ČOS v roce 2016 – 2018
Vybrané projekty zastřešované oddělením OV ČOS v roce 2018:
Move Week 5 289 účastníků (2017 = 6 753, 2016 = 2 500)
Sokol Spolu v pohybu 11 729 účastníků (2017 = 15 413, 2016 = 7 364)
Projekt pro předškolní děti 2. ročník 49 844 účastníků
Projekt pro předškolní děti 3. ročník 49 019 účastníků
celkem 115 881 účastníků (2017 = 88 910, 2016 = 34 207)
 Centrální termínová listina OV ČOS
Ústřední akce zařazené do centrální termínové listiny OV ČOS v roce 2018:
Celkem bylo zařazeno do centrální termínové listiny 82 akcí, uskutečnilo se 81 akcí, kterých se zúčastnilo
celkem 12 858 účastníků. (2017 = 15 745, 2016 = 18 631)
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Z tohoto počtu oddělení OV ČOS připravilo tak zvaně na klíč 51 akcí, kterých se zúčastnilo 8 244
účastníků. (2017 = 8 274, 2016 = 11 436)
 Statistika činnosti župních odborů všestrannosti za rok 2018
Na základě podkladů získaných z dotazníků hodnocení činnosti žup
za rok 2018 se uskutečnilo 5 276 akcí.
2017 = 4 852 akcí
2016 = 4 558 akcí
Akcí se zúčastnilo 348 509 účastníků
2017 = 300 314 účastníků
2016 = 261 260 účastníků
 Statistika sletových akcí zastřešovaných župními odbory všestrannosti a OV ČOS v roce 2018
Krajské prezentace
8 943 účastníků
Slety (župní, oblastní, krajské)
25 834 účastníků
Hromadné skladby (Praha)
12 344 účastníků
 Vybrané projekty a akce – informace o stavu projektů
Projekt je zaměřen na oddíly PD, mateřské školy, mateřská centra a kluby
• start nultý ročník projektu - cvičební rok 2015/2016
• Účast: 8 434 dětí z 130 T. J. a 84 mateřských škol
• 1. ročník – cvičební rok 2016/2017
• Účast: 16 900 dětí z 156 T. J. a 150 mateřských škol
• 2. ročník – cvičební rok 2017/2018
• Účast: 49 844 dětí z 118 T. J. a 689 mateřských škol
• 3. ročník – cvičební rok 2018/2019
• Účast: 49 019 dětí z 118 T. J. a 710 mateřských škol 2 396 pedagogů
Otevřené projekty pro veřejnost v roce 2018 – 2019
Gym zóny ČOS
• Dětská planeta 30.11 – 1. 12. 2018, účast 35 cvičitelů, 26 účinkujících na pódiu, 12 000
návštěvníků
• FOR KIDS 4. – 7. 4. 2019, 71 cvičitelů, doprovodný program na pódiu, návštěvnost veletrhu
cca 50 000 osob
Move Week
- v letošním roce v týdnu od 27. 5. do 2. 6. 2019
- uskutečněno 77 akcí, počet účastníků 11 419 a 972 organizátorů
Sokol spolu v pohybu
- v letošním roce se uskuteční v týdnu od 16. – 22. 9. 2019
- V termínu přihlášeno 130 akcí
SOKOL 21 (dříve Standardizace) - statistika 2014 – 2018
Celkem zakoupeno:
Ultralehká žíněnka 1 722 kusů
Molitanová bedna 246 kusů
Set pro předškoláky 174 kusů
Rino díly 524 dílů
Odrazový můstek 44 kusů
Zahraniční akce
• SVĚTOVÁ GYMNAESTRADA 2019
Skladba Spolu 327 cvičenců z ČOS a 120 cvičenek Sokolská únia Slovenska.
Celkem 447 cvičenců.
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Skladba Borci 101 cvičenců
Skladba Pojďme nabarvit svět 57 cvičenců
Vedení výpravy 2 osoby
Celkem bude ČOS reprezentovat 487 účastníků.
Každý účastník přispívá částkou 15 000,- Kč, příspěvek ČOS je 4 000,- Kč / osoba
Dále je připravováno vystoupení pro program FIG Gala oddílem trampolín Sokola Kampa Praha
9 cvičenců.
Vstoupení bude reprezentovat celou Českou republiku.
Veřejná generálka vystoupení ČOS se uskutečnila 2. 6. 2019 v Olomouci.
Aktuální problém společné oblečení – termín doručení cca 30. 6. t.r., bohužel nejsme schopni nijak
ovlivnit, vynakládáme maximální úsilí, aby bylo doručeno všem účastníkům.
• EUROGYM 2020
Termín: 12. – 16.7.2020
Místo: Island – Reykjavík
Účastníci ve věku 10 – 20 let
Účastnický poplatek 290 Eur
Nahlášení zájmu o účast do 12.7.2019
Termínová listina OV ČOS:
je stále aktualizovaná na www.sokol.eu
FB sportovní všestrannost - aktuality, fotoalba, videa
Br. Svoboda závěrem celkově zhodnotil úspěšnost činnosti 96% ze stanovených cílů.
Zaměření se:
- větší spolupráci na mezinárodní úrovni (výměna cvičitelů – předávání zkušeností)
- profesionalizace cvičitelů (otázka finančních prostředků a časová náročnost); systémové řešení a je
nezbytné proces zahájit
- zapsání sletů do seznamu národního nehmotného dědictví UNESCO (aktuálně řeší ses. starostka)
Poděkoval ses. Kocmichové, za její dosavadní činnost. Od začátku byla součástí programu, který jsme
společně vymysleli a realizovali. Lenka byla mě osobně velikou oporou, oba dva nás práce bavila.
Být náčelníkem ČOS a náčelnicí ČOS byla pro nás služba pro organizaci a určitá povinnost. Uvítal bych
další spolupráci, aby Lenka zůstala součástí našeho velkého týmu, a všichni jsme ji v tom podpořili.
Zpráva o činnosti Vzdělavatelského odboru, viz materiál č. 4 k jednání 12. sjezdu ČOS
– br. Mička
br. Mička okomentoval zprávu vzdělavatelského odboru za období 3 let.
Pro hodnocení vzdělavatelské práce máme k dispozici velice vhodné východisko, kterým je program
vzdělavatelské činnosti na období 2014–2018. Jedním z hlavních úkolů, které uvedený materiál před
vzdělavatele postavil, bylo další omlazování odboru, které je pro další činnost naprosto zásadní. Mezi
hlavní problémy při obnovování Sokola po r. 1990 lze zařadit i skutečnost, že se nepodařilo pro
vzdělavatelskou činnost podchytit mladší členy Sokola a činnost odboru se tak nastupující generaci
postupně vzdalovala a postrádala moderní prvky, které doba například v oblasti komunikačních prostředků
přinášela. Významnou změnu pak přineslo volební zasedání vzdělavatelů v roce 2010, na kterém začalo
postupné omlazování odboru, především volbou mladších členů předsednictva. Velmi pozitivně se zde
projevila skutečnost, že vzdělavatelé v minulosti věnovali velkou pozornost školení zájemců
o vzdělavatelskou činnost. Právě mladší absolventi těchto kursů se pak začali objevovat mezi kandidáty
do vedoucích vzdělavatelských funkcí a při volbách získávali důvěru. Výrazně se především proměnila
společenská komise odboru, dnes složená především z mladší sokolské generace, která se velice aktivně
podílí na vzdělavatelské práci.
Stránka | 22

Bohužel se dodnes nepodařilo podobný trend jako při omlazování členů předsednictva Vzdělavatelského
odboru nastolit i na úrovni vzdělavatelů jednot a žup. Zde je nezbytné, aby vzdělavatelský odbor vyvinul
v úzké spolupráci především s župními vzdělavateli a případně jednotami v nejbližším období velké úsilí
a začal nastávající generační problém řešit. Cílem v této oblasti by pak mělo být vytvoření co nejširšího
okruhu odborně připravených a informovaných vzdělavatelů, kteří budou významnou součástí sokolské
činnosti na všech úrovních řízení Sokola.
V současné době je také více než zřejmé, že je nutné stále více zaměřovat pozornost nejen na nové
činovníky ve vzdělavatelské činnosti, ale snažit se podchytit daleko širší okruh zájemců, kteří se na župách
a jednotách této práci věnují, například v oblasti historicko-dokumentační nebo společenské, ale vzhledem
k jejich pracovním a časovým důvodům nebylo dosud možné jejich činnost lépe podchytit. Zde je vhodné
ještě více využít schopností personálu odboru a možností moderních komunikačních prostředků (web,
sociální sítě) a rozšiřování vzdělávacích akcí se zajímavou a přitažlivou tématikou.
Proměna věkového složení odboru je důležitou, ale ne jedinou prioritou dnešního Sokola. Například v již
výše zmíněné společenské oblasti si již deset let 8. října připomínáme všechny oběti, které členové naší
obce přinesli vzniku republiky a jejímu udržení jako sebevědomého demokratického státu. Skutečnost, že
byl tento den nedávno Poslaneckou sněmovnou i Senátem parlamentu ČR vyhlášen Významným dnem ČR,
však dnes staví naší obec před důležitý úkol. Jen na nás teď záleží, zda se 8. říjen jako Památný den
sokolstva dostane do co nejširšího povědomí veřejnosti a nebude jen formální připomínkou v kalendáři. Na
úrovni ústředí bude nutné zvážit rozšíření dosud organizovaného pietního aktu o další pražské akce. Daleko
důležitějším úkolem je však rozšíření pietních shromáždění a případných doprovodných akcí do co
největšího počtu sokolských žup a jednot za využití již získaných zkušeností z minulých let, například
pořádáním vypouštění osvětlených lodiček při Večeru sokolských světel. A využitím současné více než
vhodné doby k informování představitelů obcí, měst a dalších společenských organizací o nově
ustanoveném Významném dni ČR, který připomíná nejpamátnější okamžiky sokolské historie. A vyzvat je
ke spoluúčasti na každoročních připomínkových akcích.
Závěrem, po více než 15 letech činovníka ČOS a 10 letech ve Vzdělavatelském odboru ČOS se
rozhodl již dále nekandidovat. Poděkoval za vzájemnou spolupráci, popřál mnoho úspěchů do další
práce.
br. Růžička doplnil informace dle jednacího řádu Sjezdu ČOS:
Zpráva mandátové komise k dopolední části zasedání:
z pozvaných 79 vyslanců je přítomno 73, což je 92,4 % účast
z pozvaných 45 delegátů je přítomno 40, což je 88,9 % účast
celkem z pozvaných vyslanců a delegátů 124 je přítomno 113, což je 91,1 %
10) XVI. všesokolský slet – ses. Moučková, br. Svoboda, viz materiál č. 5 k jednání 12. sjezdu ČOS
ses. Moučková
Úspěšný všesokolský slet 2018 – mnohé již bylo vysloveno (celkové hodnocení sletu a ještě dnes řečeno
bude – ekonomika)! Slet je projekt, který nutně potřebuje dlouholetou přípravu. Příprava sletu byla
zahájena v roce 2014, Sletový tým započal svou práci plně od roku 2016 (postupně se rozšiřující o další
členy). Každý ze členů Sletového týmu měl osobní odpovědnost za danou oblast; jen tak může být
odvedena kvalitní práce. Byla jsem předsedkyní Sletového týmu, ale snažila jsem stát v pozadí - zajištovat
finance a logistiku; z hlediska obsahu byl zdařilý slet zásluhou programových útvarů. Vždy jsem se snažila,
aby všichni cítili, že slet je o nás o všech, že se jedná o souhru všech programových útvarů – slet je naše
společná vizitka.
Finance – rozpočet XVI. všesokolského sletu detailně rozebere br. Juřena ve své zprávě.
br. P. Svoboda – náčelník ČOS, místopředseda sletového týmu pro oblast programu XVI. všesokolského
sletu.
Podrobná zpráva za oblasti zastřešované OV ČOS a oblasti spadající do kompetence místopředsedy pro
oblast programu sletového týmu XVI. všesokolského sletu byla podána na podzimním zasedání výboru
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ČOS. A vzhledem k tomu, že byl předložen sjezdu ČOS podrobný písemný materiál bude vystoupení
zaměřeno na závěry XVI. všesokolského sletu nutné pro přípravu XVII. všesokolského sletu.
 Dotazník vyhodnocení projektu XVI. všesokolského sletu sokolskými župami
Celkem se vyhodnocení zúčastnilo 36 ze 42 žup, po prezentaci závěrů na podzimním zasedání výboru ČOS
OV ČOS kontaktovala většina sokolských žup, která svá hodnocení nezaslala s odkazem, že se ztotožňují
s prezentovanými závěry na podzimním zasedání výboru ČOS. Důvodem nezaslání dotazníku byly
technické problémy.
 Hlavní závěr z celého dotazníku:
Celkový dojem z XVI. všesokolského sletu byl velmi pozitivní, většina žup se shoduje na tom, že to byl
nejlepší slet v polistopadové éře Sokola a pokud by se podařilo slet udržet na této úrovni, tak by většina
žup byla spokojena.
 Závěry žup plynoucí z dotazníku pro přípravu XVII. všesokolského sletu:
Zlepšit zajištění propagačních předmětů.
Zlepšit včasné rozesílání informací o přípravách.
Zajistit propagaci ve větším časovém předstihu.
Zajistit župám včasnou součinnost při zabezpečování ubytování a stravování.
Zajistit na sportovištích, především v Eden Aréně dostatečné množství občerstvovacích a prodejních stánků
pro cvičence HTV.
Pokusit se zajistit finanční podporu pro cvičence ze strany ČOS (cestovné na župní a oblastní slety,
cvičební úbory).
 Hlavní oblasti, které zajištoval nebo zodpovídal za jejich realizaci OV ČOS
Hromadná tělovýchovná vystoupení (2014 – 2018).
Mezinárodní seminář k problematice hromadných skladeb.
Sletová štafeta.
Projekt 100 sokolských keší republice.
Projekt se Sokolem za kopečky.
17 výstup na Petřín.
Mše v katedrále Svatého Víta.
Projekt krajských prezentací.
 Další oblasti, které zajištoval OV ČOS:
Grantová podpora sletových akcí.
Zajištění systému účastnických průkazů a následná distribuce.
Tvorba sletových manuálů.
Zdravotní zabezpečení účastníků hromadných skladeb.
Zabezpečení účasti zahraničních účastníků od 1. 1. do 30. 5. 2018.
Spolupráce při zabezpečení ubytování od 1. 2. do 30. 3. 2018.
Spolupráce s ÚŠ ČOS při přípravě projektu sletových pódií a setkání zahraničních cvičitelů.
Vyhodnocení XVI. všesokolského sletu sokolskými župami.
Statistika částí projektu XVI. všesokolského sletu.
 Krajské sportovní prezentace
8 prezentací, 9 zapojených krajů, 8 943 účastníků.
 Župní, oblastní a krajské slety
41 sletů, 25 834 účastníků.
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 Statistika HTV v EDEN ARÉNĚ
Celkem se hromadných skladeb zúčastnilo 12 342 cvičenců, nejpočetnější skladba Siluety 1 601 cvičenek,
nejméně obsazená skladba V peřině 697 cvičenek, nejvíce cvičenců dodala župa Jihočeská 767 cvičenců,
zastoupeny všechny skladby měly 4 župy (Podlipného, Scheinerova, Orlická, Moravskoslezská).
 Statistika pohybu cvičenců v EDEN ARÉNĚ
zázemí
VIP vstup
bazén Eden
Pondělí
10 606
134
Úterý
12 506
99
957
Středa
26 796
216
1 212
Čtvrtek
27 788
301
860
Pátek
8 749
131
-

tribuna
5 660
3 399

 Statistika návštěvnosti programů HTV v EDEN ARÉNĚ
Programy HTV navštívilo 17 205 platících diváků, na vstupném vybráno 5 018 100 Kč, vydáno 2 280 vstupenek pro
VIP hosty, celkem programy v Edenu zhlédlo 19 485 diváků a 9 059 účastníků sletu,
tribuny během dvou dnů zaplnilo celkem 28 544 diváků.

Většinu statistik pohybu cvičenců v Eden aréně bylo možné zajistit díky systému účastnických průkazů
s čárovými kódy, který se osvědčil a během celého týdne neměl jediný výpadek. Pobyt cvičenců v Eden
aréně kromě bezpečnostní agentury zajištovali výhradně dobrovolníci, cvičitelé a zaměstnanci ČOS.
 Doporučení pro přípravu XVII. všesokolského sletu
Zachovat tradici sletu jako všesokolského s maximálním zapojením všech programových útvarů a co
nejširší domácí i zahraniční členské základny.
Pokračovat v konceptu sletu jako celoročního projektu vrcholícího ve sletovém týdnu v Praze.
Usilovat o zapojení dalších organizací a institucí doma i v zahraničí do projektu všesokolského sletu.
Zachovat povinnost odběru sletové známky pro všechny členy Sokola po dobu posledních tří let příprav
sletu.
Důsledně prosazovat povinnost úhrady účastnického poplatku pro všechny aktivní účastníky kterékoli
programové části sletového týdne v Praze.
Poděkování za spolupráci při přípravě a realizaci XVI. všesokolského sletu, a prosba o aktivní zapojení do
příprav XVII. všesokolského sletu 2024.
Návrh usnesení:
12. sjezd ČOS ukládá výboru ČOS zahájit přípravy XVII. všesokolského sletu 2024.
br. Mička doplnil zprávu k XVI. všesokolskému sletu za Vzdělavatelský odbor, kompletní materiál
předložen v souhrnné zprávě – mat. č. 5
Zdůraznil:
Slavnostní zahájení XVI. všesokolského sletu v Národním divadle
Kulturní program XVI. všesokolského sletu v Národním divadle v Praze
Prohlídky Národního divadla
Loutková představení v Divadle Kampa
Výstavy
a) Ni zisk, ni slávu
b) výstava sokolských odznaků
c) výstava Svět sletů
Přednášky v Divadle Kampa, a další….
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Závěrem zhodnotil a doporučil:
Na základě zhodnocení předsletových a sletových akcí Vzdělavatelského odboru, které se uskutečnilo
na podzimním zasedání vzdělavatelů žup v roce 2018, byly stanoveny následující závěry a doporučení
pro organizaci dalších sletů:
a) nadále ponechat slavnostní zahájení sletu jako samostatný program
b) v případě zahájení sletu divadelním představením včas zvážit vhodný pronájem divadla a vytvořit
podmínky pro nepřetržitou činnost divadelního souboru při T.J. Sokol Kampa mezi slety
c) zajistit distribuci vstupenek na slavnostní zahájení sletu a další kulturní sletové programy
s dostatečným předstihem a to v návaznosti na distribuci vstupenek na další sletové akce
d) přes možnost kolidace s průvodem Prahou a mší v katedrále sv. Víta zvážit možnost dvou
zahajovacích představení, odpolední pro sokolské jednoty a župy, večerní pro činovníky ČOS
a hosty
e) nadále spolupracovat s agenturou NIPOS-ARTAMA při přípravě kulturní části sletu s možností
zajištění grantových finančních prostředků z Ministerstva kultury
f) zachovat pověření Vzdělavatelského odboru organizačním zajištěním sletového průvodu
g) při přípravě sletových výstav navázat na spolupráci s Národním muzeem případně dalšími
organizacemi oboru (Vojenský historický ústav, Národní archiv apod.)
h) v předsletovém období opět připravit jako Rok sokolské kultury přehlídky uměleckých souborů
pro výběr reprezentantů na slet
i) zvážit možnost opětovného zařazení folklorní skladby jako součást hromadných sletových
vystoupení
j) s předstihem připravit plán výdajů vzdělavatelské části sletových akcí a požadované prostředky
uplatnit při sestavování sletového rozpočtu
br. Syrový doplnil zprávu k XVI. všesokolskému sletu za Odbor sportu ČOS, kompletní materiál
předložen v souhrnné zprávě – mat. č. 5 a detailně zhodnocen ve sletovém památníku
Předsletové soutěže 2017 byly koncipovány jako župní, respektive regionální soutěže, které předcházejí
hlavním sletovým soutěžím a sletovým soutěžím v roce 2018.
Dle dostupných údajů soutěžilo v předsletových soutěžích 3 280 účastníků – propagační charakter XVI. VS
Sletové soutěže 2018 – devět hlavních sletových soutěží a 6 významných soutěží OS ČOS.
Dle dostupných údajů se sletových soutěží celkem zúčastnilo 2 602 sportovců a trenérů.
Sokol Gala – 3. 7. 19,00 O2 aréna (nedokonalá kapacita na výstupu z MHD, zahájení se zpožděním)
Komponovaná přehlídka výkonnostního a vrcholového sportu v České obci sokolské za vítané účasti
zahraničních hostů – Dánsko, Kanada, Slovinsko i domácích hostů – souboru La Putyka, Teamgymu ČGF,
muzikanti Police Symphony Orchestra a Libora Nováka, člena opery Národního divadla. 600 účinkujících.
Operativní řešení rozšíření divácké kapacity díky vstřícnosti vedení O2 arény a firmě zajištující tisk
vstupenek.
Poděkování - na zajištění dopravy účastníků hromadných tělovýchovných skladeb se podílela Vanda
Marušová; na distribuci vod Ondrášovka Blanka Blandová, metodička OS nad rámec běžné činnosti.
11) Zpráva Ústřední školy (ÚŠ) ČOS, viz materiál č. 6 k jednání 12. sjezdu ČOS – ses. Kocmichová
Ses. Kocmichová, předsedkyně Rady pro vzdělávání ČOS, zhodnotila činnost ÚŠ ČOS za uplynulé tři
roky, odkázala na zaslaný materiál č. 6 pro 12. sjezd ČOS; Informovala, že ÚŠ každoročně na konci roku
podává výroční zprávu o činnosti ÚŠ.
Základní hodnoty
● Otevřenost
● Kvalita
● Inovace
Stránka | 26

Výsledky 2016–2019
Počet realizovaných akcí:
114
Celkový počet účastníků:
2 357
(cca 45 akcí ročně a cca 900 účastníků ročně)
Podrobné informace jsou dostupné ve výročních zprávách na https://sokol.eu/obsah/239
Zajištění akcí
Ve stabilním lektorském sboru působí cca 40 lektorů. 3/4 všech vzdělávacích akcí jsou kapacitně plně
obsazeny
v
průměru
do
2–3
týdnů
od
zveřejnění
akce
na
webové
stránce
https://sokol.eu/obsah/234/seminare-a-skoleni. 25 % akcí se opakuje pro velký zájem.
Dále vyzdvihla výbornou spolupráci Ústřední školy a Odboru všestrannosti – školení a doškolování
cvičitelů jak základních tak vyšších kvalifikací je z 90 % zajišťováno pro Odbor všestrannosti. Spolupráce
na všech matriálech, akreditacích, atd.
Činnost a kvalita
pravidelně hodnocena samotnými účastníky akcí (převážně známkou 1). Hodnocena byla celková
spokojenost s akcí, organizací, kvalitou výuky a přístupem lektorů.
E-learningový systém ucebna.sokol.eu
Učebna umožňuje vzdálený přístup ke studijním materiálům pro účastníky školení ÚŠ ČOS, zároveň ji
využívají sokolské župy při školení cvičitelů všestrannosti. Obsah je uspořádán do kurzů přístupných po
bezplatné registraci do systému. Do konce roku 2018 bylo v učebně zaregistrováno 929 uživatelů. V roce
2018 jsme rozšířili počet kurzů na 18. Postupně jsou doplňovány další metodické materiály.
Plán na rok 2019
V roce 2019 je prioritním úkolem vyškolení nových cvičitelů více odborností a zařazení školení
vyšších kvalifikačních tříd.
Plány ÚŠ jsou připravovány v souladu s připravovanou strategií Sokol 2030 na střednědobé i dlouhodobé
období.
Dílčí úkoly v roce 2019 mimo běžnou agendu
● Aktualizovat Studijní a zkušební řád ÚŠ ČOS v souvislosti a aktualizací vyhlášky 176/2009 Sb.
● Zlepšit systém přihlašování a zejména vyřešit automatizaci fakturování
● Reakreditovat vzdělávací programy: Cvičitel všestrannosti a Cvičitel RDPD II. třídy
● Zažádat o autorizaci na provádění zkoušek Instruktor vodní turistiky v rámci Národní soustavy
kvalifikací
● Dokončit aktualizaci e-learningového systému na novou verzi
● Podílet se na přípravě strategie ČOS Sokol 2030
Vzdělávací programy akreditované v období 2016–2019
Nejnovější z akreditovaných programů:
● Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedagogické pracovníky platnost
do 6. 5. 2022
Přehled akreditovaných programů je k dispozici v předložené zprávě a na webu.
Ses. Kocmichová poděkovala ÚŠ za spolupráci a popřála jí stále víc a víc frekventantů všech věkových
kategorií a hodně úspěchů při další práci.
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Rozprava I:
ses. Petra Quittová, SŽ Dr. Jindry Vaníčka
XVI. všesokolský slet – úbory jednotlivých skladeb (cena, kvalita, následné využití)
Skladba v peřině – gymnastický trikot není dál pro děti, které cvičí všestrannost dále nevyužitelná;
br. Svoboda - reakce
podnětná připomínka; vždy se o to snažíme – limitující jsou i výrobci oblečení. Zároveň to byl částečně
i záměr motivovat děti a rozšířit povědomí o gymnastice.
br. Růžička ve smyslu jednacího řádu Sjezdu ČOS čl. 7 – hlasování o maximální délce příspěvku
do rozpravy
Hlasování o délce příspěvku do rozpravy – maximálně 5 minut
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

111
0
1
0

12) Ekonomika ČOS
Zpráva daňového poradce, materiál č. 7 k jednání 12. sjezdu ČOS – Dr. Ing. Veselý, Ph.D,
MBA, LL.M.
Dr. Ing. Veselý, Ph.D, MBA, LL.M. přednesl zprávu daňového poradce ČOS
Vážení delegáti,
v úvodu mi dovolte, abych se představil těm, kteří mě neznají. Jmenuji se Josef Veselý, jsem daňový
poradce ČOS a mým úkolem je podat zprávu o stavu účetnictví, odvodů daní a poplatků v rámci ČOS
za účetní období let 2016, 2017 a 2018.
V rámci zprávy bych se chtěl zaměřit na zásadní okolnosti účetnictví a daní tak, abych vaše jednání
zbytečně neprodlužovat nepodstatnými věcmi, které nemají rozhodující vliv na celkový stav účetnictví
a daňových odvodů v rámci ČOS. Vaše jednání bych také nechtěl časově zatěžovat výčtem statistických
dat. V případě, že by někdo z delegátů měl zájem seznámit se s konkrétními číselnými údaji, případně
dalšími podrobnostmi je možné obrátit se na účtárnu České obce sokolské. Pokud se jedná o daňové
záležitosti, prosím obracejte se přímo na mě. Spojení je k dispozici rovněž na účtárně, a to jak telefonní
číslo, tak e-mailová adresa.
I. Oblast účetnictví a hospodaření
Vzhledem k tomu, že dělám daňového poradce i pro jiné subjekty, mám možnost porovnávat vztah vedení
firem a neziskových organizaci k účetnictví a vykazování pro daňové účely. Na tomto místě jsem chtěl
zdůraznit, že při porovnání patří ČOS mezi nejlepší. U ČOS se trvale u vedení setkávám se zájmem
o ekonomiku, účetnictví a daně, jako nedílné součástí celkového řízení. Vlastně při každém zásadním
rozhodnutí v rámci ČOS jsou hodnoceny ekonomické aspekty, a to s ohledem na očekávané výdaje
a příjmy, které z dané akce vyplynou. Ještě mám v živé paměti přípravu nesmírně organizačně
a ekonomicky náročné akce, jakou byl Všesokolský slet v roce 2018. Bylo mi velkou ctí, že jsem měl
možnost aktivně se zúčastnit porady k daňovým a ekonomickým záležitostem Všesokolského sletu, kam
jsem byl přizván osobně paní starostkou ČOS. Díky této poradě se podařilo velmi operativně vyřešit
zásadní otázky, které se týkaly jak daně z příjmů, tak daně z přidané hodnoty, související s aktivitami
v rámci Všesokolského sletu.
V letech 2016–2018 dále pokračoval proces upřesňování norem, vnitřních předpisů a upevňování
kontrolních mechanismů účetní soustavy ČOS. V této souvislosti chci zdůraznit, že se nás, v rámci ČOS,
rovněž velmi dotýkají neustálé změny zákonů v oblasti účetnictví a daní ale i nové zákony,
které se objevily v období posledních 3 let. V celostátním měřítku, přes řadu kritických podnětů, a nakonec
i slibů ze strany politiků, se nepodařilo snížit počet změn a tvorbu nových zákonů, naopak se počet změn
za jednotku času zvýšil. Určitě jste všichni už narazili na zákony, kde nejsou jen čísla paragrafů, ale jsou
k nim přidávána písmena a když už abeceda nestačí, přidají se kombinace dvou písmen. Dá se tedy říct,
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že pokračuje trend stanovit pravidla praktiky na cokoli v rámci lidské činnosti. K tomu se ale přidávají
směrnice a nařízení v rámci EU, které jsou ve většině případů rovněž extrémně objemné.
U ČOS se podařilo změny zvládnout díky přístupu, který bych charakterizoval jako velmi věcný
a pragmatický. Prostě vše se odehrávalo podle zásady – „Je před námi problém? Musíme ho vyřešit!“
V této souvislosti nemůžu nezmínit nový fenomén, který se objevil v průběhu posledních 3 let, a to EET.
ČOS zvolila, přistup komplexní, to znamená vyřešit problém EET všude, kde může vzniknout. Výsledkem
byla porada, které se zúčastnili zástupci ČOS, žup a tělocvičných jednot. Měl jsem možnost se porady
zúčastnit a vyjádřit se k interpretaci zákona a dále komunikovat buď telefonicky nebo mailem přímo
se členy ČOS, kteří systém EET zaváděli v praxi, včetně zajištění příslušné komunikační techniky
(terminálů). Přitom byla řada případů, které nešlo ze zákona vyčíst.
V oblasti daní a účetnictví hodnotím poslední 3 roky jako velmi úspěšné. V rámci ČOS je důsledně
uplatňována zásada rozdělení účetnictví a daní na oblast hlavní činnosti ČOS a vedlejší hospodářské
činnosti. Rozlišení je prováděno tak, aby byl přehled o hospodářských výsledcích v obou oblastech,
výsledcích středisek a sokolských akcí. Aby nedocházelo k tomu, že budou předmětem daně z příjmů,
anebo daně z přidané hodnoty, v rozporu se zákonem i relace, které souvisejí s hlavní činností.
Díky tomuto systému rozdělení účetnictví je zajištěn řádný odvod daní z tak zvané vedlejší – hospodářské
činnosti. Velmi pozitivní je skutečnost, že na každý rok je upřesňován účtový rozvrh včetně analytického
členění jednotlivých syntetických účtů a třídění do kategorií „středisko“ a „zakázka“. Účetnictví ČOS
tak plní jeho hlavní poslaní – je základní infomační soustavou o hospodaření.
Nadále pokračoval velmi pozitivní trend v oblasti evidence majetku, která je už z minulosti velmi
propracovaná. Vedení ČOS jí věnuje náležitou pozornost a je doplněna pravidelnou inventarizací.
Hospodaření s majetkem je na dobré úrovni a ČOS k majetku přistupuje opravdu s péčí řádného hospodáře.
Rovněž je věnována pozornost pohledávkám a závazkům. Závazky, včetně daňových jsou hrazeny včas.
Co se týká pohledávek, v současnosti nemáme v rámci ČOS dlouhodobé a nedobytné. Bohužel v české
společnosti je stále rozšířen nešvar pozdního placení, nebo neplacení dluhů. Dopady této situace jsou
v rámci ČOS eliminovány doslova mravenčí prací s pohledávkami a jejich trvalou kontrolou. Nestává se,
že by existovala dlouhodobá pohledávka, která by unikla pozornosti a nebyla včas činěna opatření k jejímu
vymáhání.
Účetnictví je nadále realizováno prostřednictvím účetního evidenčního systému Pohoda, který vyhovuje
i náročným požadavkům účetní informační soustavy ČOS.
Po celé minulé období mě, jako daňovému a účetnímu poradci, byly vytvářeny u ČOS dobré podmínky
k práci a při jakýchkoli problémech jsem cítil podporu ze strany vedení ČOS, kam jsem měl dveře vždy
otevřené. Dovolte, abych touto cestou za podporu v práci poděkoval.
II. Oblast daní
Daňová přiznání daně z příjmů čerpají z rozdělení výstupů na hlavní a vedlejší činnost s tím, že je využito
v maximální míře možnosti uplatnit odečitatelnou položku od základu daně, kterou mají k dispozici právě
neziskové organizace a odvody dani, tím v zákonné míře optimalizovat. Daňová přiznání k dani z příjmů
právnických osob jsou zpracována s dostatečným předstihem, aby bylo možnost se s nimi ještě před jejich
odevzdáním seznámit a připomínkovat je ze strany vedení ČOS i případných odborných komisí. V oblasti
daně z příjmů, ani daňových přiznání se nevyskytly v hodnoceném období problémy.
ČOS je ve vybraných oblastech plátcem daně z přidané hodnoty. Zásadní roli i u DPH má právě hlavní
a vedlejší činnost a strukturované účetní výstupy. Důležitý je i přepočet DPH u společných výdajů
(přijatých plnění), které jsou vynakládány jak na hlavní, tak vedlejší činnost. Rovněž daňové zákony se
často měnily a všechny změny se podařilo u ČOS zaznamenat a realizovat.
III. Účetní výstupy a závěrka
Účetní závěrky za období let 2016 - 2018 byly se značným předstihem zpracovány a tím byly vytvořeny
předpoklady pro následné sestavení daňových přiznání za příslušná zdaňovací období.
Závěrem poděkoval za pozornost.
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Zpráva o hospodaření - hlavní činnost, materiál č. 8 k jednání 12. sjezdu ČOS – br. Juřena
br. Juřena, člen P ČOS a předseda rozpočtové komise ČOS, podal zprávu o hospodaření hlavní činnosti
ČOS za uplynulé tříleté období, okomentoval předložený materiál:
- rozpočet ČOS je závislý na dotacích ze státního rozpočtu, omezené vlastní zdroje, nestabilita financování
ze strany státního rozpočtu, oproti tomu stojí velké a oprávněné potřeby našich jednot a žup. Vždy je snaha
o sestavení vyrovnaného rozpočtu, problém nastává při rozdělování finančních prostředků jednotlivým
programovým útvarům, župám či na opravy majetku (vždy se jedná o jeden rozpočet  na jedné straně
přidáme, na straně druhé ubereme).
- předkládaná zpráva se týká hlavní činnosti ČOS za období 2016 – 2018, ekonomické bilanci
XVI. Všesokolského sletu je věnována samostatná část materiálu.
Dále byly okomentovány přiložené přílohy:
Celkové příjmy a výdaje ČOS:
- Příjmy ČOS v hlavní činnosti byly tvořeny dotacemi ze státního rozpočtu (73,39 %), vlastními zdroji,
příjmy od sponzorů, dary, pronájmy a jednorázovým příspěvkem od Českého olympijského výboru.
Výdaje byly směrovány na provoz žup, na dotace z odboru všestrannosti, odboru sportu a vzdělavatelského
odboru, dotace na TVZ (pouze v roce 2016 a 2017), na pojištění, na činnost hlavního spolku atd.
Základní běžná činnost žup a tělocvičných jednot byla zabezpečena, i když nebylo ale dosaženo plně
stability financování ČOS, zejména z důvodu nejistoty při financování sportu ze státního rozpočtu.
Srovnání plnění rozpočtů ČOS (příjmy):
- výkyvy v dotacích ze státního rozpočtu, zlepšení v hospodaření v letech 2017 a 2018, pokles příjmů
z ČOV, razantní úbytek (2018) dotací na TVZ, navýšení vlastních příjmů z členských známek, příjmy
z prodeje majetku ČOS.
Srovnání čerpání rozpočtů ČOS (výdaje):
- žádné razantní nárůsty mezd hlavního spolku, nárůsty dotací a příspěvků župám, výpadek na TVZ, malé
výdaje na opravy sokolského majetku (nutnost tvorby rezervy na slet).
Přehled obdržených státních dotací, dalších dotací a daru z ČOV:
- problematika vlastních příjmů, závislost na dotacích, které jsou účelové a podléhají přesnému vyúčtování
Příjmy z členských spolkových známek:
- jeden z mála zdrojů vlastních příjmů, ze kterého lze financovat činnosti, které nelze hradit z dotací (např.
vzdělavatelský odbor), změnou podílu výnosů z členských známek byly posíleny vlastní příjmy hlavního
spolku (část se vrací v roce 2019 na opravy sokolského majetku ve vlastnictví T. J.) a příjmy žup, naopak
poklesly vlastní příjmy T. J. Výše uvedené opatření bylo jednorázové.
Přímé dotace z MŠMT do sokolských T. J.:
- státní rozpočet alokuje do programu Můj klub značné prostředky, zarážející je skutečnost, že naše T. J.
tuto možnost plně nevyužívají.
Příjmy a výdaje XVI. Všesokolského sletu:
- poprvé v novodobé historii sletů nebyla ČOS odkázána pouze na dotace ze státního rozpočtu, ale např.
díky komunikačnímu týmu a ve spolupráci se sestrou starostkou získala ČOS 14,5 mil. Kč od různých
partnerů, rovněž výrazně narostly příjmy ze sletových známek, ze vstupného apod. Díky dobré ekonomice
sletu (překročení příjmů a úspory ve výdajích) bylo možné sestavit rozpočet hlavní činnosti ČOS na rok
2019 včetně rezervy, aniž byla známa přesná výše dotace ze státního rozpočtu.
Br. Juřena závěrem poděkoval za spolupráci se členy P ČOS při řešení ekonomických problémů,
ses. starostce za podporu při rozhodování, jak nejlépe nakládat s finančními prostředky a v neposlední řadě
poděkoval ses. Dvořákové a Štěpánkové za poskytování servisu při přípravě ekonomických materiálů.
Zpráva o vedlejší ekonomické činnosti, materiál č. 9 k jednání 12. sjezdu ČOS – br. Lomecký
br. Lomecký, 1. místostarosta ČOS navázal na zprávu daňového poradce doktora Veselého a připomněl,
že ze zákona je ekonomická oblast spolku rozdělena na hlavní činnost spolku a ekonomickou činnost
spolku, nutno vést i odděleně účetnictví.
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Dále doplnil, že ekonomická činnost ČOS (dříve používáno ne zcela správně jako hospodaření Tyršova
domu - TD) každoročně zpracovává dokumenty o hospodaření TD, jako jsou Rozvaha v plném rozsahu,
Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce, jsou oddělovány příjmy (výnosy) a výdaje (náklady),
k dispozici je zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce - ekonomické oblasti ČOS.
Stručně okomentoval předložené materiály za roky 2016, 2017 a 2018. Příjmová stránka ekonomické
činnosti je oproti příjmové stránce hlavní činnosti spolku velmi stabilní, vyrovnaná, lehce přebytková.
Rezerva je vytvářena s ohledem na nezbytnou plánovanou generální rekonstrukci nádvoří TD, která bude
velmi nákladná.

13) Zpráva Kontrolní komise (KK) ČOS, materiál č. 10 k jednání 12. sjezdu ČOS – br. Materna
br. Materna, předseda KK informoval o činnosti KK ČOS za období 2016 – 2019 - do dnešního dne
proběhla podle plánu 17 řádných jednání KK ČOS. Zdůraznil náplň činnosti KK – kontrola ústředí ČOS,
která byla prováděna každoročně hospodaření celého ústředí včetně TD. Kontroly byly prováděny až na
úroveň primárních dokladů, jednotlivých analytických účtů včetně mezd – kontrola na žádost ses. starostky;
vše bylo v souladu s vnitřními i zákonnými předpisy.
Apeloval na zvolení Rozhodčí komise ČOS s ohledem na rostoucí počet podnětů, které jsou příslušné právě
Rozhodčí komisi.
Upozornil na problematiku „nepřátelského přebírání T. J. zvláště těch, které mají majetek; s tím souvisí
i aktuální situace nepřijímání některých členů.
Po celé funkční období pracovala KK ČOS ve složení:
bratr Jan Materna – předseda
sestra Alena Dvořáková – místopředsedkyně
bratr Vladimír Vlk – zapisovatel
sestra Anna Voslařová – člen
bratr Milan Duda - člen
bratr Jozef Šabla – člen
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Rozprava II
ses. Jana Kučerová, SŽ Budečská
Zpráva o hospodaření – ekonomický výsledek XVI. všesokolského sletu
slet se povedl po všech stránkách; na župách děláme všichni všechno, ústředí – odpovědnost za oblasti;
V ČOS schválil se samozřejmostí sletovou známku ve výši 50 Kč jako finanční pomoc – chybí zpětná
vazba – alespoň minimální částka jako odměna župním pracovníkům, kteří se zasloužili o zdárný průběh
sletu – malé uznání toho co všechno pro slet udělali (nejen oblast ubytování).
ses. Moučková – reakce
tato otázka již byla z mé strany diskutována s Odd. plánu a rozpočtu ČOS; bude řešeno formou finančních
prostředků, které jsou zasílány do SŽ. Všichni to tak cítíme a bude předloženo a řešeno na podzimním
V ČOS.
br. Šabľa Jozef, SŽ pl. Švece
Různé: Můj klub – dotace; Strategie 2030; KK
připojím se k br. Maternovi jako člen KK – doporučení pro zřízení Rozhodčí komise je nezbytné.
Můj klub – před 3 lety dotace byla velmi jednoduchá, postupem času se administrativa okolo zpracování
žádostí je čím dál tím více náročná (do 30. 6. 2019 povinná registrace); proč jednoty nezažádaly – umí
zažádat – průzkum, anketa proč žádá tak málo T. J.; ideální představa přidělování dotací jako Sokol 21
Sokol 2030 – nádherná prezentace, doufá, že strategie bude dále rozpracována a v praxi používána;
skeptický k tomu, že všechny sokolovny zmodernizujeme
br. Juřena - technická poznámka
Můj klub – T. J. Sokol Neředín, 60 členů – každý rok žádáme, není nic složitého – MŠMT má vypsané
podmínky, každoročně žádáno a dotace je přidělena; domnívá se, že se jedná o otázku chtění.
14) Elektronická evidence členské základny ČOS, materiál č. 11 k jednání 12. sjezdu ČOS
– br. Kráčmar
br. Kráčmar
V ČOS schválil svým usnesením spuštění programu do zkušebního provozu. Předložený materiál obsahuje
veškeré potřebné údaje.
15) Stanovy ČOS, materiál č. 12 k jednání 12. sjezdu ČOS – br. Kroc
Stanovy ČOS přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské dne 21. února 1990 byly následně 13 krát
upravovány. Poslední dvě změny byly schváleny Výborem ČOS 30. listopadu 2013 (změny s účinností
od 1. 1. 2014 byly spojené s účinností nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník od 1. 1. 2014)
a naposledy byly Stanovy aktualizovány 26. 6. 2016 na 11. sjezdu ČOS.
Legislativně právní komise nezaznamenala v posledním volebním období zásadní návrhy na změnu Stanov
ČOS. Komise se zabývala jen příležitostným vysvětlováním některých ustanovení Stanov ČOS. Legislativa
přesto pokročila za 3 roky v novelizaci zákona č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu, a také po roce
účinnosti GDPR, byl nahrazen koncem dubna 2019 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, (a to zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů,
a zákonem č. 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zpracování osobních údajů).
Bude tedy vhodné reagovat na tyto legislativní změny zpřesněním hlavně článku 4 Stanov ČOS. Zákon
o podpoře sportu zavádí a upřesňuje vedení rejstříku sportovních organizací, sportovců a sportovních
zařízení. U sportovců se v rejstříku dle § 3a odst. 3d vede jméno a příjmení, datum narození, adresa místa
pobytu, druh sportu a u cizinců ještě státní občanství. Ve Stanovách ČOS máme v odst. 4.2. uvedené navíc
rodné číslo. Také by bylo možná vhodné zpřesnit v odst. 4.3. členský průkaz s fotografií a vylepování
členských známek na možná modernější formu. Dalším diskutovaným opatřením je v odst. 4.8. vyškrtnutí
člena jednoty, který dluží členské příspěvky za uplynulý kalendářní rok a může být tedy veden v některých
Stránka | 32

případech dva roky, aniž v jednotě aktivně působí. Někteří členové zase uhradí členský příspěvek,
ale problém je s uhrazením oddílového příspěvku apod. V odst. 4.12. je možné zpřesnit vedení seznamu
členů s ohledem na výše uvedenou přijatou legislativní změnu vedení rejstříku sportovců. Podle odst. 4.10.
rozhoduje o odvolání proti vyloučení člena příslušné předsednictvo župy a toto rozhodnutí je konečné.
Naplněním Rozhodčí komise ČOS a jejím fungováním by bylo vhodné zpřesnit případné odvolání
vylučovaného člena k této komisi, jak je i definováno v odst. 12.2. a) Stanov ČOS.
Možná se najdou na zpřesnění i další články či odstavce Stanov ČOS. Novelizace Stanov ČOS by měla
reagovat na nové legislativní změny, ale zároveň by měla být uvážlivá, kontinuálně navazovat a pomáhat
v činnosti sokola.
Návrh usnesení:
12. sjezd ČOS pověřuje Výbor ČOS aktualizací Stanov ČOS dle nově přijatých legislativních změn
předpisů.
br. Růžička předal slovo ses. starostce ČOS a br. Těšiteli – předání poděkování ses. Kocmichové
a br. Mičkovi
Rozprava III
br. Zbyněk Svoboda, SŽ Hanácká
Elektronická evidence členské základny ČOS
uvádění rodného příjmení – pokud někdo neuvede nebude přijat? nikdy jsme neuváděli – proč je nyní
požadováno?
odpovědnost starosty T. J. za data – GDPR; sám zpracoval program a za data si ručí. Navrženou
elektronickou evidencí budou data uložena a osobně neví kde, nelíbí se. Neznám jedinou organizaci, která
dá data někam jinam než pod svůj vlastní vliv.
br. Kráčmar – reakce
rodné příjmení požaduje MŠMT; informace uvedena v materiálu - data budou uložena na chráněném
serveru a ochrana dat je řešena systémově i smluvně a je garantována – bezpečnější řešení než uložení
osobních dat v osobních počítačích SŽ bez jakékoliv kontroly
br. Lomecký – reakce
standartní postup – formalita státní správy; např. výpis z TR, či jiné úřední formuláře požadují rodné jméno
vždy
Jednání prvního dne bylo ukončeno v 17:45 hod.

Druhý den jednání – neděle 23. června 2019 - dopoledne
Dopolední jednání 12. sjezdu ČOS bylo zahájeno v 9:00 hod.
Přítomni:
Omluveni:

viz prezenční listina, z celkového počtu pozvaných 124 osob přítomno 105 osob
viz prezenční listina, celkem 19 osob

br. Růžička požádal přítomné vyslance a delegáty o vyjádření souhlasu s přítomností redaktorů ČT, kteří
v průběhu dnešního zasedání pořídí krátkou reportáž
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

105
0
0
0
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16)

Zpráva o volbě nového P ČOS - ses. Toncarová

Ses. Toncarová přednesla výsledky voleb nového P ČOS, které proběhly na 1. zasedání Výboru ČOS
dne 22. 6. 2019 v 19:00 hod.


do statutárního orgánu ČOS – P ČOS byli zvoleni (celkový počet 71 hlasujících):
starostka ČOS
l. místostarosta ČOS
místostarosta ČOS
jednatel ČOS

ses. Hana Moučková
br. Oldřich Lomecký
br. Miroslav Kroc
br. Josef Těšitel

67 hlasů
39 hlasů
41 hlasů
66 hlasů

br. Martin Vlk
br. Martin Chlumský
br. Jiří Juřena
br. Martin Zuzaňák
br. Pavel Kramoliš

61 hlasů
56 hlasů
52 hlasů
40 hlasů
39 hlasů

Členové P ČOS:

 Výbor ČOS vzal na vědomí volbu zástupců programových útvarů ČOS, členů P ČOS,
kteří byli zvoleni na volebních jednáních svých programových útvarů ČOS:
náčelník ČOS:
náčelnice ČOS:
předseda Odboru sportu ČOS:
vzdělavatel ČOS:

br. Petr Svoboda
ses. Anna Jurčíčková
br. Petr Syrový
br. Michal Burian

Zpráva mandátové komise k dopolední části zasedání:
z pozvaných 79 vyslanců je přítomno 69, což je 87,3 % účast
z pozvaných 45 delegátů je přítomno 42, což je 84,4 % účast
celkem z pozvaných vyslanců a delegátů 124 je přítomno 111, což je 86,29 %
12. sjezd ČOS bere na vědomí zprávu mandátové komise o tom, že je usnášeníschopný.
Tímto byla ukončena činnost pracovního P ČOS a zahájilo činnost nově zvolené P ČOS.
Ses. Moučková, starostka ČOS, přivítala všechny přítomné a vyzvala nově zvolené členy Předsednictva
ČOS, aby zaujali svá místa v čele; převzala řízení 12. sjezdu ČOS.
Vystoupení starostky ČOS - ses. Moučková:
Ses. Moučková poděkovala za důvěru - nesmírně si váží podpory. To, že byla zvolena již po čtvrté,
je ocenění všeho, co tvořili všichni, oč všichni usilovali pod jejím vedením – vše je týmová práce, práce
všech a dík patří všem, kteří s ní v minulosti pracovali – jak zvolení činovníci, tak zaměstnanci,
ale i všichni v sokolských župách a tělocvičných jednotách.
To, jak se Sokol rozvíjí, je zásluhou všech do jednoho; tak jako slet byl zásluhou všech - od nejmenšího
cvičence až po ty, kteří nebyli v zázemí vidět - byl to výsledek týmové práce.
To, čemu se budeme v nejbližších třech letech věnovat je naprosto jasné – období pomyslně rozdělíme
na 2 části:
1) první dva roky k usilovné práci na Strategii Sokol 2030 a její uvedení do života
2) třetí rok tohoto volebního období bude zaměřen, krom běžné činnosti, na XVII. VS.
Práce bude opravdu dost.
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Předpokládám, že schválíme v závěrečném usnesení "strategický dokument ČOS Sokol 2030" – 1. část.
Druhá část, na které nás čeká také mnoho práce se bude týkat především organizačního uspořádání
a komunikace vně i dovnitř spolku (komunikace i k našim cvičitelům, trenérům, k veřejnosti). Budeme
se věnovat specifikaci jednotlivých eventů, které Sokol 2030 obsahuje. Nesmíme zapomínat ani na to,
že největší propagací pro nás všechny je naše vlastní činnost, budu dbát, tak jako doposud, aby programové
útvary vzájemně spolupracovaly, musíme vytvářet
projekty společně (odhlédnout od určité
„samostatnosti“ jednotlivých programových útvarů a stále se dívat na ČOS jako na celek. Celek - vše,
jedinec – nic; jen společná práce, ta nás může posunout vpřed.
Bude třeba činnosti koordinovat tak, aby se spolupráce vyplatila, aby "spolupracující subjekty měly
výhodu". Ke každé dotační koruně, je třeba dát přidanou hodnotu – týká se celého spolku – „přidanou
hodnotu“ ve formě servisu – služby ústředí směrem do žup a jednot. Znovu opakuji – je třeba hledat
propojení na všech úrovních. Další důležité téma je profesionalizace – příprava podmínek pro trenéry,
cvičitele, ale i zaměstnance, činovníky a s tímto související personální otázky.
Budu se maximálně snažit vytvářet podmínky materiální i finanční.
Všem děkuji za důvěru a věřte, že přijetí funkce starosty ČOS je nesmírná odpovědnost.
Vystoupení náčelníka a náčelnice ČOS - br. Svoboda, ses. Jurčíčková:
Ses. Jurčíčková, náčelnice ČOS
Vážené sestry, vážení bratři!
Jménem nově zvoleného vedení náčelnictva žen děkuji sestře Lence Kocmichové, která převzala
náčelnickou štafetu od Jariny Žitné, a sestře Dáše Toncarové, dlouholeté člence vedení náčelnictva žen,
za jejich aktivní a obětavou činnost ve vedení náčelnictva žen až do současné doby. Pro obě je Sokol
celoživotní náplní. Děkujeme.
Ráda bych z tohoto místa poděkovala také všem, kteří mě podporovali, podporují a kteří věří, že se budu
ze všech sil snažit o to, aby byla naplněna jedna z výchozích myšlenek programového materiálu „Náš úkol,
směr a cíl“ Dr. Miroslava Tyrše
„Vše, co konáme, by se mohlo dít také jinak a snad lépe“
Byly zvoleny nové místonáčelnice, mohou přinášet nové pohledy, ničím nesvázané nápady, mohou
napomoci vývoji věcí, jejich zdokonalení, pokroku v našem konání. Věčný ruch, věčná nespokojenost.
Tělesná výchova a sport jsou již po staletí nedílnou součástí lidského života. Jsou složkou výchovy,
ekonomických procesů, péče o zdraví, či zábavy a náplně volného času. Mnoho lidí si myslí, že v Sokole
jde především o uspokojování radosti z pohybu či splňování osobních sportovních potřeb či zájmů. Není
tomu tak. Sokol vznikl, vyvíjel se, zanikal a zase se obnovoval jako součást národní kultury. Sokol povýšil
tělocvik – sport – na prostředek sebevzdělávání, sebeuvědomování, sebezdokonalování NE ovšem jenom
pro jedince, ale pro celý NÁROD. Pro naši činnost je nejdůležitější práce v tělocvičných jednotách.
Je postavena na dělbě práce různých profesí dobrovolného i profesionálního zaměření.
Tělocvičná jednota nemůže existovat bez trenérů a cvičitelů, bez nich by cvičení a sportování nebylo
výchovou, nebylo vzděláváním, nemělo by svůj směr a cíl. Oni jsou ti, kteří vytvářejí skutečné hodnoty,
dávají kus svého života ve prospěch ostatním, zejména dětem a mládeži. Činnost spolku je postavena
především na jejich práci.
Pokud hovoříme o trenérech a cvičitelích, uvažujeme většinou o tom, jak je získáme, jak je vyškolíme,
jak je budeme evidovat a co by měli vše dělat. Pohlížíme na ně mnohdy jen jako na nástroje našich záměrů
a ne jako na lidi s jejich starostmi, přáními a tužbami. Víme, že svou roli přijali dobrovolně a že jim přináší
větší či menší míru uspokojení, dobrovolnost je pro ně způsobem sebezdokonalování. Nedlužíme jim však
něco?
Pokud přistoupíme na tezi, že na trenérech a cvičitelích stojí náš spolek, bude nutné postupně měnit naše
chování a jednání k nim. Budou nás muset zajímat širší sociálně ekonomické aspekty jejich práce, měli
bychom se zamyslet, zda nejde v rámci současných podmínek ještě trochu vylepšit péče o ně, jak uvnitř
našeho spolku, tak i v rámci celého systému dobrovolnické práce v našem státě. Je celý komplex možností,
které připadají v úvahu. To ovšem znamená trochu změnit myšlení a přístupy v samotných tělocvičných
jednotách a župách i v otázkách stávajícího způsobu odměňování a oceňování. Hledejme lepší podmínky
i pro zajišťování dobrovolného sportu.
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Pokud chceme mít kvalitní trenéry a cvičitele, díky jejichž působení bude naplňován náš směr a cíl a kteří
budou naplňovat náš program, je potřeba pokračovat v tomto úsilí.
Chceme, aby naši občané (sokolové) byli zdraví a zdatní, aby měli smysl pro spravedlnost, cit pro míru
věci, měli potřebu druhým pomáhat a spolu s ostatními se uměli podílet na společném díle.
Chceme, aby naše sokolské rodiny byly základem tělocvičných jednot a ty byly oporou politického dění
v obcích a městech. Uvítáme, pokud sokolští sportovci budou na stupních vítězů, ale podstatnější pro nás
bude, pokud většina občanů, zejména dětí, budou cvičení a sportování považovat za naprosto nezbytnou
součást svého dne.
Ráda bych nyní využila názoru známého psychologa Zdenka Matějčka, který se celoživotně zaobíral
psychologií dětí. Mimo jiné se zabýval souvislostí mezi vlastní identitou a tělesnou silou, především
při výchově žactva.
„Když se fyzicky vytáhneme v kruzích nebo na hrazdě, tak se „vytáhneme“ i psychicky. Když děláme
kliky na zemi, vskutku se „vzepřeme“ i psychicky. Miroslav Tyrš už tohle věděl moc dobře – a jeho Sokol
nám dnes moc schází. Všechna ta dnešní fit-centra, posilovny a další jsou jen velmi slabou náhradou.
(Zdeněk Matějček, Psychologické eseje (z konce kariéry), nakl. Karolinum, 2004).
A na závěr citát. Jan Pelikán v roce 1921 ve stati „Budoucí úkoly Sokolstva“ napsal:
„Životní oprávněnost Sokolstva nebude rozhodnuta jeho počtem, ale službou, jež své době a národu
prokáže, o té především rozhodne sokolské cítění a vědomí.“
Br. Svoboda, náčelník ČOS, vystoupil za OV ČOS, blahopřál ses. Moučkové, starostce ČOS a ostatním
členům P ČOS k jejich zvolení. Období, které nás čeká, nebude vůbec jednoduché. Všichni jsme byli
svědky mnoha vizí a materiálů, ale vždy je důležité ne to co se vymyslí, naplánuje ale to co se zrealizuje.
Tady si myslím, že máme velice dobré podmínky pro to, aby se vše podařilo, podpora celého spolku
novým změnám a nového postupu byla deklarována Vašimi postoji tak i při XVI. VS. Samozřejmě se jedná
o takový nadhled na tuto problematiku, ale jsou tu i záležitosti, které za OV budeme muset řešit – jednak
připojení se k celé myšlence digitalizace celého Sokola (řešilo se již před šesti lety a stále jsme na začátku).
Trochu mě mrzí, že se nepodařilo do P ČOS zvolit br. Sobotu, který je expert pro tuto oblast a člověk, který
má zkušenost – jako spoluautor sokol.cz. br. Sobota i nadále zůstává v organizaci a věřím, že s těmito
záležitostmi rád odborně pomůže.
Aktuálně vidím veliký problém v tom, aby došlo ke sloučení všech myšlenek, které přicházejí od
komunikačního týmu, od br. Kráčmara, ale i již realizovaných kroků OS – elektronické evidence členské
základny. Odbor všestrannosti poslední dva roky do této oblasti vůbec neinvestoval a jsme si vědomi, že je
nutné pokročit dál; deklaruji, že se budeme maximálně spolupodílet a budeme se snažit, abychom Vám
práci zjednodušili a naopak nekomplikovali, jako tomu mnohdy bývalo (což nebylo záměrem).
Další záležitostí, která nás čeká je vytvoření programu odboru všestrannosti v souladu se Strategií Sokol
2030 a rozpracování jednotlivých témat, což nebude jednoduchá záležitost. S tím souvisí i problematika
financování, bylo o tom hovořeno. Já jsem k tomuto tématu nevystupoval – kontrola plnění usnesení hovoří
jasně a jsem spokojený – tento úkol nebyl splněn a bude záležitostí nového P ČOS a V ČOS tak, aby se
dořešil. Nejde o to, jestli někdo potřebuje hodně nebo málo peněz, ale jde o to, aby se nám podařilo naplnit
cíle, které budou předkládány Strategií sokola. Sport pro všechny tvoří 2/3 členské základny ČOS a myslím
si, že ambicí této strategie je, aby se týkala celé členské základny. Čím více členů se zapojí, tím více bude
efektivní a relevantní její vlastní plnění. To je velice důležité.
Závěrem je důležité uvědomit si, že příští rok oslavíme 30 let od znovuobnovení Sokola, myslím si, že je to
velká příležitost k tomu, abychom bilancovali. Je velice důležité, aby se informace které byly v 90. letech
připomenuly. Lpíme na historii, která byla před válkou, ale na novodobou historii, která pro nás jako
spolek v dalším posouvání se a rozhodování může být zásadní, zapomínáme. Mám pocit, že chyby, které
jsme před 10 lety udělali, opakujeme a opakovaně si říkáme, že je nesmíme udělat znovu. Tento rok využít
k tomu informovat veřejnost o skutečnosti, že je tu znovuobnovený Sokol, který působí 30 let a má velkou
perspektivu do budoucna a zároveň se podívat dovnitř spolku a snažit se určité věci zrekapituloval a využít
je pro naše další kroky do budoucna.
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Na závěr z tohoto jednání, budu upřímný, mám smíšené pocity. Rozumím tomu že jsme ve velkém sále,
předkládáme řadu návrhů, připomínek, referujeme zprávy programových útvarů, ale nikdo se příliš
nezapojuje do diskuze či debaty. Nebojme se diskutovat, komentovat a připomínkovat. Jednotlivec
i v našem spolku má velký význam.
Nikdy nikdo není tak slabý a bezvýznamný, aby nemohl věci změnit. A nikdy nikdo není tak silný a tak
velký, aby nepotřeboval pomoc druhých. V tomto duchu se budeme snažit s Vámi jednat a budeme se
snažit tomu, aby sokol se posouval dál. Bez ohledu na velikost členské základny bych si přál – ať jsme
spolek lidí, kteří vědí proč jsou v organizaci, bojují za ní a jsou ochotni ponížit svůj vlastní zájem nad
prospěch většiny.
Vystoupení předsedy Odboru sportu ČOS - br. Syrový:
br. Syrový, předseda OS ČOS, popřál nově zvolenému Předsednictvu ČOS zdárnou práci, která bude
ve prospěch nás všech. Poděkoval ses. náčelnici i br. náčelníkovi, kteří velmi dobře pohovořili o tom,
o čem máme jednat a rozhodovat.
Dále poděkoval ses. Marchlíkové a Slámové, které ukončily činnost v Předsednictvu OS, br. Lesákovi
a dlouholetému III. místopředsedovi br. Vizinovi.
Dále zdůraznil pár úkolů, které vyplývají z Programu odboru sportu (2019 – 2024) – předložený
materiál na VH OS 8. 5. 2019 kterém předsednictvo OS pracovalo na podzim 2018 a dopracovalo
v únoru 2019. Z obsáhlého textu vyplývající úkoly.
ÚKOLY:
1. Ve spolupráci s organizačním oddělením pokračovat na elektronické podobě výkaznictví (přehled
o členské základně, žádosti, vyúčtování apod.) a plně je využít v řídící činnosti.
2. V případě nutnosti revidovat a aktualizovat Organizační řád odboru sportu. V návaznosti na schválený
Organizační řád odboru sportu revidovat a aktualizovat komplexní přehled všech směrnic a pokynů
odboru sportu pro potřeby komisí sportů a župních odborů sportu. Zajistit závaznost těchto materiálů
a také důslednou informovanost v předsednictvech žup.
3. Zajišťovat kontrolní činnost a zpracovat plán kontrol především SZM, okrajově VSD a VO.
4. Zajišťovat a rozvíjet činnost sportovních komisí OS, zvýšit jejich podíl na spolupráci se sportovními
svazy, na dotační politice i na organizování soutěží ČOS. Jedenkrát za rok uspořádat seminář OS
pro předsedy komisí sportů.
5. Metodicky vést a zkvalitnit práci župních odborů sportu a to zejména v župách. Jedenkrát za rok
uspořádat seminář pro předsedy župních OS spojený s metodickou přípravou.
6. Ve spolupráci s metodiky OS ČOS, s komisemi sportů OS a se sportovními svazy podporovat
vzdělávání a zvyšování kvalifikace trenérů a rozhodčích ČOS.
7. Zajistit přípravu členů předsednictva OS na jednání a přijímání usnesení. Závažná rozhodnutí
připravovat pro jednání v pracovních komisích (skupinách). Usilovat o zkvalitnění technického
zabezpečení kanceláře odboru sportu v souladu s vývojem technologických zařízení.
Druhá část úkolů
1. Usilovat o stabilizaci postavení a financování sportu v ČR i České obci sokolské.
2. Využít poznatků velkých tělocvičných jednot se sportovním zaměřením k výměně zkušeností v oblasti
finančního zabezpečení sportu.
3. Zajistit dostatek odborných informací z oblasti finančního zabezpečení a řízení pro sportovní
management T. J. a žup. Zpracovávat přehled finančního navýšení oddílů včetně nákladů T. J.
na provoz a údržbu TVZ.
4. Podílet se na činnosti programové rady.
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5. Podílet se na zkvalitňování struktury řízení a organizace v ČOS, podporovat citlivé a funkční
uspořádání žup a posílení jejich odborné úrovně.
6. Zajistit účast zástupců OS v rozpočtové komisi, investiční komisi a ostatních poradních orgánech
předsednictva ČOS.
7. Prostřednictvím ČOS usilovat o získávání finančních prostředků zaměřených na obnovu sportovního
materiálu, zařízení a náčiní, ve spolupráci s OV a zajistit jejich přidělování.
8. Usilovat nejen o údržbu současných, ale i budování nových sportovišť. Již v minulosti se objevilo
v usneseních VH OS potřeba nové multifunkční a tréninkové gymnastické haly ČOS.
9. Podporovat jednání statutárních zástupců ČOS s Českým olympijským výborem a dalšími partnerskými
spolky s cílem dosažení dohod o spolupráci.
10. Podporovat jednání zástupců tělocvičných jednot, žup s představiteli obcí a krajů na programech
financování sportu z prostředků příslušných oblastí.
11. Prostřednictvím sportovních oddílů T. J. participovat na programech financování sportu z prostředků
příslušných sportovních svazů.
12. Nadále jednat, v případě nerovnoprávných podmínek účasti sokolských sportovců v soutěžích řízených
svazy včetně finančních podmínek, především formou dvoustranných jednání zástupců OS s těmito
sportovními svazy ve spolupráci se zástupci příslušné komise sportů OS.
13. Ve spolupráci s komunikačním týmem, marketingovou a propagační komisí a oddělením tisku
zpracovat program publikační činnosti, zajištění propagace výsledků sokolského sportu, propagace
ČOS uvnitř i vně organizace.
Budoucnost českého sportu se bude jistě odvíjet i od vzniku vládou a parlamentem schválené
Národní agentury pro sport. Její vznik je vnímán sportovním prostředím převážně pozitivně, i když se
samozřejmě objevují obavy i výhrady. Nicméně nám sokolům nezbývá nic jiného, než tento fakt přijmout,
angažovat se a snažit se spolupodílet na jejím rozvoji.
Přeji vám všem a především nově zvoleným činovníkům mnoho zdaru ve vaší další činnosti,
trpělivost a schopnost naslouchat názorům druhých, respekt k objektivním skutečnostem a těším se na
vzájemnou spolupráci.
Vystoupení vzdělavatele ČOS – br. Michal Burian:
Úvodem stručné představení – 48 let, 20 let pracuje ve Vojenském historickém ústavu a velká část života je
spjata s Tyršovým domem či jeho úzkém okolí (před 30 lety odmaturoval na Gymnáziu Jana Nerudy,
následně studium FTVS, sídlo právě zde v TD). Vystudoval historii na FF UK. Člen Sokol Dejvice, dříve
členem oddílu sportovní gymnastiky.
Vize budoucnosti vzdělavatelského odboru – mé cíle:
 Pracovní verze „vize 2021“ – v roce 2021 oslaví vzdělavatelský odbor vznik 100 let. Mou vizí
je výrazně posunout aktuální problémy vzdělavatelského odboru tak, abychom si mohli důstojně
připomenout 100 let od založení naší činnosti.
 Největším problémem jsou chybějící vzdělavatelé – rádi bychom podporovali vzdělavatele na všech
stupních a především i práci vzdělavatelů a jejich práci profesionalizovali právě ve vztahu
ke Strategii 2030.
 Rozvoj dosud úspěšné činnosti - výrazné rozšíření spolupráce s Ústřední školou ČOS.
 Vytváření sbírky ČOS, která zde existuje – soubor naprosto mimořádných předmětů, které ČOS
věnovala řada ses. a br.  měli bychom být schopni se náležitým způsobem o sbírku postarat.
Vize daleké budoucnosti je samostatné muzeum sportu.
 Příprava návrhu kroje pro 21. století. I v historii kroj prošel celou řadou změn – šel s dobou.
Zásadní bude specifikace zadání zpracování návrhů.
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 Nedostatek mladých vzdělavatelů – dlouhodobý problém; řešení ve spolupráci s župami –
vytipování vhodných adeptů, příprava systému vzdělávání nových vzdělavatelů.
 Další rozvoj úspěšných projektů – Sokolská stráž (daří se díky úzké spolupráci s Hradní stráží)
 Činnost uměleckých souborů – jedna z největších vizitek činnosti
 Klíčový úkol letošního roku – oslava Památného dne sokolstva; Noc sokolských světel. Požádal o
účast praporečníků ze všech SŽ právě při Památném dni v Praze v Tyršově domě.
 Citace br. Evalda „Opravdovým sokolem není ještě ten, kdo se o sokol se zájmem stará, ale musí
k tomu být ještě sokolem, tedy vzorem poctivce i ve svém povolání, ve způsobu svého života, na
veřejnosti i doma“.
 Závěrem poděkoval za pozornost. Vpřed!
br. André Němec, SŽ Podřipská - Technická poznámka
Nebylo sděleno přesné číslo počtu s ohledem na pořizovaný zvukový záznam, požádal o zpřesnění
počtu přítomných (dle propočtu 89,9%).
Ses. starostka vyzvala mandátovu komisi o sdělení přesného počtu přítomných vyslanců a delegátů.
17)

Představení nového vizuálního stylu Sokol – br. Tesař

Br. Tesař úvodem popřál novému P ČOS hodně sil do dalšího období, aby spolu spolupracovalo a aby se
podařilo strategii naplnit.
Prezentace, která byla představena při včerejším zasedání, obsahovala kromě sokolského patera i ambice.
 kvalitní infrastrukturu
 skvěle fungující komunitu
 starat se a zlepšovat know-how sokolských cvičebních programů
 komunikace (vně i uvnitř spolku)
Každá ambice měla několik kroků, které nás povedou k tomu, aby bylo ambice dosaženo.
Jedním z kroků komunikace byl právě vizuální styl – kolem sebe už vidíte řadu věcí, ve kterých je obsažen
nový vizuální styl (nástěnky, videa, brandbook, sáček, trika…).
Proč vizuální styl:
 jsme hrdí na naše barvy, na náš znak, na naše logo a chceme ho důstojně prezentovat v našem okolí
a ve všech komunikačních materiálech, které budeme realizovat
 chceme být rozpoznatelní (jednotnost plakátů na akce)
Co to vizuální styl je?
 logo
 barevnost
 písmo signifikantní pro komunikaci
 grafické prvky
 kroj, sportovní oblečení
 merkantilie – desky, tužky, dopisní papíry, vizitky
 merchandising – trička, placky, další propagační předměty, samolepky
 vzhled a označení sokoloven
Vizuální styl představen krátkým videem s následným komentářem úprav současných prvků:
 logo – princip duality
 vlastní licencované písmo Tyrš (plné) a Fügner (proužkové)
 ukázka představení sokolského patera
 návrhy grafického ztvárnění nového časopisu Sokol v různých variantách
 ukázky komunikace v digitálním prostředí
 diplomy – použití písma, loga
 pozvánky – možnost použití přednastavených šablon dle potřeb SŽ, aplikace v digitálním prostředí
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Další kroky
 příprava digitální platformy pro užití SŽ a T. J. – usnadnění činnosti
 tvorba vizuálů plakátů pro klíčové akce ČOS
 tvorba šablon pro pomoc lokálním akcím
 redesign webu (intranet + představení spolku pro veřejnost), časopisu a komunikace na soc. sítích
 výroba mekrantilií a merchandesingu (spolupráce s Vámi – reakce na návrhy – co se Vám líbí)
Sokolská vlajka pro Památný den sokolstva – 8. 10. (návrh komunikačního týmu)
Níže uvedená fotografie znázorňuje - znak na Slovenské státní vlajce je umístěn vertikálně a dobře čitelný,
znak na sokolské vlajce je umístěn horizontálně a zcela nesrozumitelný (vlajky jsou foceny „zezadu“).

Vlajka neobsahuje sokolské logo a nenaplňuje tak svoji funkci pro označování budov ČOS a nemá svislé
provedení – tzn. je nečitelná včetně její typografie. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o vyjádření
se k užití loga na vlajky k označení dopravních prostředků v několika městech společně s vlajkou České
republiky při příležitosti 8. 10 – Památného dne sokolstva.
Jedná se o vlajku tohoto typu:

Koresponduje s novým vizuálním stylem, naprosto respektuje základní nastavení historické vlajky a bude
zpracována i do verze svislé podoby. Tento návrh byl představován i na workshopech k novému
vizuálnímu stylu, pozitivně vnímána. Neznamená to, že historická vlajka z roku 1938 bude nahrazena. Pro
Stránka | 40

moderní současnou propagaci by bylo vhodné užít předloženého návrhu. Projednáno se vzdělavatelským
odborem ČOS a odborníky na danou problematiku a návrh byl předložen k projednání P ČOS.
Návrh usnesení:
12. sjezd ČOS schvaluje, aby pro prezentaci Památného dne sokolstva 8. 10. t.r. byla v pilotním
režimu použita vlajka s aktuální typografií loga ČOS. Komunikační tým užití tohoto loga vyhodnotí
a připraví zprávu pro podzimní zasedání V ČOS který případně rozhodne o dalším užití této vlajky.
Zpráva mandátové komise k dopolední části zasedání:
z pozvaných 79 vyslanců je přítomno 69, což je 87,3 % účast
z pozvaných 45 delegátů je přítomno 38, což je 84,4 % účast
celkem z pozvaných vyslanců a delegátů 124 je přítomno 107, což je 86,29 %
br. Toncar, SŽ Severočeská-Novákova - technická připomínka
Vizuální styl 2030 – požádal o přehrání videa ke strategii 2030
Rozprava IV
br. Vodochodský, SŽ Podřipská
Vizuální styl 2030 – Praporky a kokarda pro 8. 10. – způsob zajištění
Časová tíseň – nemůžeme v září rozhodovat, jestli máme zájem, musíme řešit ihned počty a následně komu
předat.
br. Těšitel – reakce
Nejprve musí dojít ke schválení návrhu usnesení, následně bude řešen postup a realizace
Ses. Kučerová, SŽ Budečská
Nový vizuální styl Sokola
Připojuji se k rychlosti; všeobecně se vizuál líbí, ale všeobecně když se něco líbí a chceme to. Jak rychle
se mezi nás dostanou propagační předměty – trička pro děti – září začíná cvičební rok.
br. Tesař – reakce
V případě, že dojde ke schválení nového vizuálního stylu, je připravena řada předmětů, které jsou
k realizaci. Od září bude možné si v e-shopu koupit předměty v novém vizuálním stylu a zároveň budete
mít možnost používat nová písma „Tyrš a Fügner“ na plakáty a jiné…
br. Toncar, SŽ Severočeská-Novákova
Vizuální styl 2030
Vizuál se nám líbí, pokud bude schválen, bylo by nezbytné, aby nástroje, které byly závěrem prezentované
byly jednotám dané k dispozici teď (tak, aby mohlo být připraveno už v září – náborové letáčky pro děti a
jiné). Stejné s oblečením – obratem spustit web, tak abychom mohli objednávat už na září pro trenéry,
cvičitele a mít pro věci i pro děti.
br. Tesař – reakce
chápe požadavky – písmo jsme schopni kooperovat ihned, ostatní záležitosti není možné řešit obratem. Od
září budeme pracovat s tímto vizuálním stylem. Budeme se snažit o maximální rozšíření do všech SŽ, ale
je to určitý proces schvalování, který vyžaduje čas. Digitální platformy budou k dispozice nejdříve na
začátku 08/2019. Čekáme na vyjádření Sjezdu, bez kterého nebylo možné podniknout další kroky. Po
vzájemné dohodě mezi vybranými SŽ a T. J. nabízíme spolupráci při prezentaci jejich akcí v novém
vizuálním stylu jako vzorových SŽ a T. J.
br. Toncar, SŽ Severočeská-Novákova
tuto nabídku uvítal – prezentace s užitím nového vizuálního stylu Tyršova Děčína
br. Švaříček, SŽ pl. Švece
ekonomika e-shopu – nastavení cen ve smyslu předpokládaného velkého zájmu – nastavení cen
nejnižších nebo bude e-shop i ziskový
br. Těšitel – reakce
stávající systém nákupní cena + běžná marže na nejnižší možné úrovni je připočítána, běžná obchodní věc
br. Lomecký – reakce
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bude jednáno na P ČOS v jaké výši (%) bude stanovena marže
br. Šabla, SŽ pl. Švece
Zprávy programových útvarů, bod 16; Nový vizuální styl
Velmi dobrý pocit ze zpráv br. vzdělavatele, br. předsedy OS i obou náčelníků – je z jejich projevu cítit
vize, kterou potřebujeme a v případě, že budeme držet spolu, tak to bude mít výsledky.
Vizuální styl – rád bych poděkoval komunikačnímu týmu, odvedli obrovský kus práce. Včetně vlajky – je
třeba se posunout dál. Ideálně pověřit komunikační tým, aby zajistil neprodleně vše, co dnes prezentoval.
„Včera bylo pozdě“.
br. Jirků, SŽ Podřipská
Zprávy programových útvarů, bod 16 – vzdělavatel ČOS
Br. Burian krásně popsal činnost vzdělavatelského odboru i cíle – jak hledat, rozšířit řady o mladší…
Osobně dlouhou dobu přemýšlím a cítím potřebu změny názvu. Pod pojmem vzdělavatel si mladí často
představí a spojí činnost se školou. Návrh zkusit se zamyslet nad jiným názvem tohoto velice důležitého
odboru.
br. Mandát – technická poznámka
plně souhlasím s návrhem br. Jirků, dříve byly snahy přejmenovat Vzdělavatelský odbor na odbor kulturní
a společenský, což by více vystihovalo jeho náplň. Pod pojmem vzdělávání si každý představí školu. Tento
pokus byl dříve na sjezdu zmařen, ale osobně připojuji se k návrhu na změnu názvu.
br. Burian – reakce
Vítám řadu nových myšlenek i nový vizuál, ale nedomnívám se, že je vhodné, aby sjezd byl tím orgánem,
který bude rozhodovat o změně názvu Vzdělavatelského odboru. Chceme tomuto pojmu dát nové
směřování, na VH Vzdělavatelského odboru bylo řešeno – zachování pojmu tradičního názvu ke kterému
se řada lidí hrdě hlásí. V rámci Vzdělavatelského odboru budeme tuto otázku řešit; osobě se k tomuto
názvu přikláním.
Sokolská vlajka - vznik v roce 1938 k 10. sletu, kdy byla určena k výzdobě Strahovského stadionu – čistě
k vodorovné podobě. Ve svislé podobě je opravdu zcela nečitelná a neuchopitelná. Návrh byl předložen
vexilologické a heraldické komisi, která řeší symboliku státních organizací. Změnou loga neporušíme
žádný zákon, jen doporučení proporcí loga.
ses. Rezková, SŽ Podkrkonošská-Jiráskova
Pozvánka na pietní setkání obětí odbojové skupiny S21B
Jménem SŽ pozvala na pietní setkání obětí odbojové skupiny S21B, které se uskuteční dne 7. 7. od 10:45
na Bohdašíně. Letos je to výročí o to významnější 12. 7. t. r. by se Jiří Potůček dožil 100 let.
K této příležitosti bylo zajištěno 7 kamenů zmizelých, které budou umístěny. Pozvánka předána i br.
Burianovi a následně bude rozeslána pozvánka do SŽ.
Popřála předsednictvu hodně sil do další sokolské práce a věří, že se podaří servis na župách, právní služby
váznou, prodejna ČOS je „smutná“. Trápí nás zchátralé sokolovny – byl připravován seznam pro pana
premiéra – v jaké je to fázi, zda obdržíme nějaké finanční prostředky ze státního rozpočtu. V rámci
Královéhradeckého kraje po dlouhých jednáních bude možné dofinancovat opravy sokoloven.
ses. Moučková
analýza byla zpracována na základě požadavku; avizováno bylo, že je zpracováváno pro další úvahy – byl
rozesílán dopis s informacemi
prodejna – jsem ráda, že se podařilo alespoň částečné zlepšení, je to běh na dlouhou trať
br. Těšitel
Nový vizuální styl Sokol – schválení – návrh usnesení

18)

Volba Kontrolní komise (KK) ČOS – ses. Toncarová

Ses. Toncarová, předsedkyně Kandidátní komise ČOS informovala o kandidátní listině do KK ČOS.
Kandidátní komise ČOS obdržela v řádném termínu pouze pět návrhů kandidátů do KK ve složení:
br. Milan Duda, SŽ Olomoucká-Smrčkova
ses. Alena Dvořáková, SŽ Pražská-Scheinerova
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br. Jan Materna, SŽ Jana Podlipného
br. Vít Musil, SŽ Východočeská – Pippichova
br. Vladimír Vlk, SŽ Podřipská
Následně bylo vyhlášeno 2. kolo pro podání kandidátů v termínu do 14. 6. t.r., avšak nebyl zaslán
Kandidátní komisi žádný návrh kandidáta.
ses. Toncarová požádala o vyslovení souhlasu zvolení pěti členné KK.
br. Těšitel – technická poznámka
Dle stanov ČOS musí být KK minimálně sedmičlenná (v opačném případě nezbytná změna Stanov ČOS).
Návrh na provedení volby pěti členů a dovolbu dvou (či více) členů Kontrolní komise ČOS pověřit –
zmocnit V ČOS (podzimní).
br. Materna – technická poznámka
sedm členů je minimální počet, ve kterém se dá činnost Kontrolní komise ČOS obsáhnout.
Proběhlo hlasování o navržené volbě pěti kandidátů členů KK ČOS a zmocnění podzimního V ČOS
k dovolbě dalších členů KK do minimálního počtu sedm členů.
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

102
0
3
0

Návrh byl přijat.

Představení kandidátů KK ČOS:
br. Milan Duda, SŽ Olomoucká-Smrčkova
ses. Alena Dvořáková, SŽ Pražská-Scheinerova
br. Jan Materna, SŽ Jana Podlipného
br. Vít Musil, SŽ Východočeská – Pippichova (představen starostou župy)
br. Vladimír Vlk, SŽ Podřipská
ses. Toncarová zdůraznila, že platný volební lístek musí mít zakroužkované číslo kandidáta; nesouhlas
s kandidátem přeškrtnutím jména

19)

Volba Rozhodčí komise ČOS - ses. Toncarová

Ses. Toncarová, předsedkyně Kandidátní komise ČOS informovala o skutečnosti, že Kandidátní komise
ČOS neobdržela v řádném termínu ani ve 2. kole žádný návrh na kandidáty do Rozhodčí komise ČOS.
Nemáme žádné kandidáty.
Návrh: Zmocnit podzimní V ČOS k dovolbě Rozhodčí komise ČOS.
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

99
0
6
0
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Volba Kontrolní komise (KK) ČOS – výsledky
ses. Toncarová oznámila výsledky voleb:
br. Milan Duda, SŽ Olomoucká-Smrčkova
ses. Alena Dvořáková, SŽ Pražská-Scheinerova
br. Jan Materna, SŽ Jana Podlipného
br. Vít Musil, SŽ Východočeská – Pippichova
br. Vladimír Vlk, SŽ Podřipská
KK na svém prvním zasedání zvolila:
br. Jan Materna
SŽ Podlipného
ses. Alena Dvořáková
SŽ Pražská – Scheinerova
br. Vladimír Vlk
SŽ Podřipská

101 hlasů
101 hlasů
101 hlasů
101 hlasů
100 hlasů
předseda komise
místopředsedkyně
zapisovatel

Zpráva mandátové komise k dopolední části zasedání:
z pozvaných 79 vyslanců je přítomno 68, což je 86,1 % účast
z pozvaných 45 delegátů je přítomno 36, což je 65,4 % účast
celkem z pozvaných vyslanců a delegátů 124 je přítomno 103, což je 83,1 %
20)
Schválení usnesení 12. sjezdu ČOS - br. Němec
br. Němec přednesl návrh usnesení 12. sjezdu ČOS bez výsledků voleb do KK ČOS a s výjimkou těch
bodů, o kterých nebylo v průběhu Sjezdu ještě hlasováno:
Hlasování o přednesení návrhu usnesení 12. sjezdu ČOS en bloc
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

101
0
1
0

Usnesení 12. sjezdu ČOS konaného ve dnech 22. - 23. června 2019
Sjezd bere na vědomí:
1. zprávu mandátové komise o tom, že Sjezd ČOS je usnášeníschopný
2. zprávu daňového poradce Dr. Ing. Josefa Veselého, Ph.D., MBA, LL.M.
3. volbu Předsednictva ČOS pro volební období 2019-2022 ve složení:
starostka ses. Hana Moučková, 1. místostarosta br. Oldřich Lomecký, místostarosta br. Miroslav Kroc,
jednatel br. Josef Těšitel,
členové Předsednictva ČOS br. Jiří Juřena, br. Pavel Kramoliš, br. Martin Vlk, br. Martin Zuzaňák,
br. Martin Chlumský
4. volbu činovníků programových útvarů a jejich zástupců:
- vzdělavatel ČOS br. Michal Burian a 1. náměstek vzdělavatele ČOS br. Bohumil Gondík
- předseda Odboru sportu ČOS br. Petr Syrový a 1. místopředseda Odboru sportu ČOS br. Milan
Džavoronok
- náčelnice Odboru všestrannosti ČOS ses. Anna Jurčíčková a 1. místonáčelnice Odboru
všestrannosti ČOS ses. Eva Řibřidová
- náčelník Odboru všestrannosti ČOS br. Petr Svoboda a 1. místonáčelník Odboru všestrannosti
ČOS br. Pavel Strejček
5. Výbor ČOS schválil počet členů předsednictva ČOS v počtu 13
Sjezd zvolil:
1. pracovní předsednictvo 12. sjezdu ČOS
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 12. sjezdu ČOS
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3. mandátovou, volební a návrhovou komisi 12. sjezdu ČOS
4. 5 členů KK ČOS ve složení:
- br. Jan Materna, ses. Alena Dvořáková, br. Vladimír Vlk, br. Milan Duda, br. Vít Musil
Sjezd schvaluje:
1. předložený návrh programu
2. zprávu odstupující starostky ČOS ses. Hany Moučkové o činnosti za období 2016 - 2019
3. zprávu o kontrole plnění usnesení 11. sjezdu ČOS
4. zprávu o činnosti Odboru všestrannosti ČOS za období 2016 - 2019
5. zprávu o činnosti Odboru sportu ČOS za období 2016 - 2019
6. zprávu o činnosti Vzdělavatelského odboru ČOS za období 2016 – 2019
7. zprávu o konání XVI. všesokolského sletu 2018
8. zprávu o činnosti Ústřední školy ČOS za období 2016 – 2019
9. projekt Strategie SOKOL 2030
10. zprávu o hospodaření za hlavní činnost ČOS za období 2016 - 2019
11. zprávu o hospodaření za ekonomickou činnost ČOS (TD) za období 2016 - 2019
12. zprávu Kontrolní komise ČOS za období 2016 - 2019
13. nový vizuální styl „SOKOL“
14. maximální limit 5 minut na vystoupení v rozpravě
15. pořízení krátkého šotu z jednání 12. sjezdu ČOS Českou televizí
16. aby pro prezentaci Památného dne sokolstva 8. 10. 2019 byla v pilotním režimu použita vlajka
s typografií aktuálního loga ČOS; komunikační tým použití této vlajky vyhodnotí a připraví zprávu pro
podzimní zasedání Výboru ČOS
Sjezd zmocňuje:
1. Výbor ČOS ke schválení nezbytných úprav Stanov ČOS v návaznosti na legislativní změny
a v souvislosti se zavedením elektronické evidence členské základny
2. podzimní Výbor ČOS dovolbou členů kontrolní komise, v případě snížení počtu členů KK ČOS
v průběhu volebního období pod sedm, doplněním člena KK ČOS na nejbližším Výboru ČOS
3. podzimní výbor ČOS volbou členů rozhodčí komise, v případě snížení počtu členů Rozhodčí komise
ČOS v průběhu volebního období pod sedm, doplněním člena Rozhodčí komise ČOS
Sjezd ukládá:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Výboru ČOS podniknout, po nabytí právní moci konečné zprávy insolvenčního správce, další kroky
v případu Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.).
Výboru ČOS najít řešení, jak se vypořádat se členy ČOS, kteří porušili Stanovy ČOS.
Výboru ČOS změnit rozdělování finančních prostředků pro programové útvary, s větším
respektováním poměru členské základny a činnosti jednotlivých programových útvarů.
Výboru ČOS zahájit přípravy XVII. všesokolského sletu 2024.
Výboru ČOS řídit se při přípravách XVII. všesokolského sletu závěry vzešlými z dotazníku
vyhodnocení XVI. všesokolského sletu Sokolskými župami a závěry jednotlivých programových
útvarů prezentovanými na 12. sjezdu ČOS.
Předsednictvu ČOS iniciovat výstavbu tréninkové haly ČOS pro gymnastiku a příbuzné sporty
v jednom objektu s víceúčelovou halou pro potřeby ČOS.
Předsednictvu ČOS podporovat vznik elektronické evidence členů ČOS.
Předsednictvu ČOS zabezpečit v co nejkratší době uvedení nového vizuálního stylu do praxe
a realizovat výrobu merchandisingu podle poptávky žup a jednot.
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Hlasování o schválení předneseného návrhu usnesení 12. sjezdu ČOS:
Hlasování:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

101
0
1
0

Návrh usnesení byl schválen.

Ses. Moučková ukončila jednání 12. sjezdu ČOS a popřála mnoho zdaru všem v další činnosti.
Ukončení 12. sjezdu ČOS ve 12:10 hod.
Zapsala: ses. Brchelová

Ověřili:
br. Petr Jirků, SŽ Podřipská
br. Jan Mandát, SŽ Dr. Jindry Vaníčka
ses. Renata Čáslavová, SŽ Pražská-Scheinerova

Přílohy:
Usnesení 12. sjezdu ČOS konaného ve dnech 22. – 23. 6. 2019, které je nedílnou součástí zápisu
Seznam členů nově zvoleného P ČOS
Seznam členů nově zvolené KK ČOS
Brandbook – Strategie 2030 (samostatná příloha)
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Přílohy:
Usnesení 12. sjezdu ČOS konaného ve dnech 22. - 23. června 2019
Sjezd bere na vědomí:
1. zprávu mandátové komise o tom, že Sjezd ČOS je usnášeníschopný
2. zprávu daňového poradce Dr. Ing. Josefa Veselého, Ph.D., MBA, LL.M.
3. volbu Předsednictva ČOS pro volební období 2019-2022 ve složení:
starostka ses. Hana Moučková, 1. místostarosta br. Oldřich Lomecký, místostarosta br. Miroslav Kroc,
jednatel br. Josef Těšitel,
členové Předsednictva ČOS br. Jiří Juřena, br. Pavel Kramoliš, br. Martin Vlk, br. Martin Zuzaňák,
br. Martin Chlumský
4. volbu činovníků programových útvarů a jejich zástupců:
- vzdělavatel ČOS br. Michal Burian a 1. náměstek vzdělavatele ČOS br. Bohumil Gondík
- předseda Odboru sportu ČOS br. Petr Syrový a 1. místopředseda Odboru sportu ČOS br. Milan
Džavoronok
- náčelnice Odboru všestrannosti ČOS ses. Anna Jurčíčková a 1. místonáčelnice Odboru
všestrannosti ČOS ses. Eva Řibřidová
- náčelník Odboru všestrannosti ČOS br. Petr Svoboda a 1. místonáčelník Odboru všestrannosti
ČOS br. Pavel Strejček
5. Výbor ČOS schválil počet členů předsednictva ČOS v počtu 13
Sjezd zvolil:
1. pracovní předsednictvo 12. sjezdu ČOS
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 12. sjezdu ČOS
3. mandátovou, volební a návrhovou komisi 12. sjezdu ČOS
4. 5 členů KK ČOS ve složení:
- br. Jan Materna, ses. Alena Dvořáková, br. Vladimír Vlk, br. Milan Duda, br. Vít Musil
Sjezd schvaluje:
1. předložený návrh programu
2. zprávu odstupující starostky ČOS ses. Hany Moučkové o činnosti za období 2016 - 2019
3. zprávu o kontrole plnění usnesení 11. sjezdu ČOS
4. zprávu o činnosti Odboru všestrannosti ČOS za období 2016 - 2019
5. zprávu o činnosti Odboru sportu ČOS za období 2016 - 2019
6. zprávu o činnosti Vzdělavatelského odboru ČOS za období 2016 – 2019
7. zprávu o konání XVI. všesokolského sletu 2018
8. zprávu o činnosti Ústřední školy ČOS za období 2016 – 2019
9. projekt Strategie SOKOL 2030
10. zprávu o hospodaření za hlavní činnost ČOS za období 2016 - 2019
11. zprávu o hospodaření za ekonomickou činnost ČOS (TD) za období 2016 - 2019
12. zprávu Kontrolní komise ČOS za období 2016 - 2019
13. nový vizuální styl „SOKOL“
14. maximální limit 5 minut na vystoupení v rozpravě
15. pořízení krátkého šotu z jednání 12. sjezdu ČOS Českou televizí
16. aby pro prezentaci památného dne sokolstva 8. 10. 2019 byla v pilotním režimu použita vlajka
s typografií aktuálního loga ČOS; komunikační tým použití této vlajky vyhodnotí a připraví zprávu pro
podzimní zasedání Výboru ČOS
Sjezd zmocňuje:
1. Výbor ČOS ke schválení nezbytných úprav Stanov ČOS v návaznosti na legislativní změny
a v souvislosti se zavedením elektronické evidence členské základny
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2. podzimní Výbor ČOS dovolbou členů kontrolní komise, v případě snížení počtu členů KK ČOS
v průběhu volebního období pod sedm, doplněním člena KK ČOS na nejbližším Výboru ČOS
3. podzimní výbor ČOS volbou členů rozhodčí komise, v případě snížení počtu členů Rozhodčí K ČOS
v průběhu volebního období pod sedm, doplněním člena Rozhodčí K ČOS.
Sjezd ukládá:
1. Výboru ČOS podniknout, po nabytí právní moci konečné zprávy insolventního správce, další kroky
v případu Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.).
2. Výboru ČOS najít řešení, jak se vypořádat se členy ČOS, kteří porušili Stanovy ČOS
3. Výboru ČOS změnit rozdělování finančních prostředků pro programové útvary, s větším respektováním
poměru členské základny a činnosti jednotlivých programových útvarů.
4. Výboru ČOS zahájit přípravy XVII. všesokolského sletu 2024
5. Výboru ČOS řídit se při přípravách XVII. všesokolského sletu závěry vzešlými z dotazníku
vyhodnocení XVI. všesokolského sletu Sokolskými župami a závěry jednotlivých programových útvarů
prezentovanými na 12. sjezdu ČOS
6. Předsednictvu ČOS iniciovat výstavbu tréninkové haly ČOS pro gymnastiku a příbuzné sporty v jednom
objektu s víceúčelovou halou pro potřeby ČOS
7. Předsednictvu ČOS podporovat vznik elektronické evidence členů ČOS
8. Předsednictvu ČOS zabezpečit v co nejkratší době uvedení nového vizuálního stylu do praxe
a realizovat výrobu merchandisingu podle poptávky žup a jednot

Zapsala Návrhová komise 12. sjezdu ve složení:
br. André Němec – SŽ Pražská-Scheinerova
br. Jiří Sobotík – SŽ Severomoravská
ses. Jana Kučerová – SŽ Budečská

V Praze 23. 6. 2019
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Předsednictvo ČOS 2019 - 2022
volba 22. 6. 2019
starostka ČOS:
I. místostarosta ČOS:
místostarosta ČOS:
jednatel ČOS:
náčelník ČOS:
náčelnice:
předseda Odboru sportu ČOS:
vzdělavatel ČOS:

ses. Hana Moučková
br. Oldřich Lomecký
br. Miroslav Kroc
br. Josef Těšitel
br. Petr Svoboda
ses. Anna Jurčíčková
br. Petr Syrový
br. Michal Burian

SŽ Jungmannova
SŽ Pražská - Scheinerova
SŽ Rokycanova
SŽ Tyršova
SŽ Pražská Scheinerova
SŽ Barákova
SŽ Jana Podlipného
SŽ Podbělohorská

členové P ČOS:

br. Martin Vlk
br. Martin Chlumský
br. Jiří Juřena
br. Martin Zuzaňák
br. Pavel Kramoliš

SŽ Jana Máchala
SŽ Jana Podlipného
SŽ Olomoucká - Smrčkova
SŽ Plk. Švece
SŽ Moravskoslezská

Kontrolní komise ČOS 2019 – 2022
volba 23. 6. 2019
předseda KK ČOS:
místopředsedkyně KK ČOS:
zapisovatel KK ČOS:
členové KK ČOS:

br. Jan Materna
ses. Alena Dvořáková
br. Vladimír Vlk
br. Milan Duda
br. Vít Musil

SŽ Podlipného
SŽ Pražská - Scheinerova
SŽ Podřipská
SŽ Olomoucká - Smrčkova
SŽ Východočeská - Pippichova

Stránka | 49

