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Zápis konference dne 24.5.2012  
 
 
Řádná konference proběhla dne 24.5.2012 od 17.30 na Základní škole a mateřské 
škole Brno, Blanenská 1. Za účasti 32 zástupců oddílů, z celkově 47 pozvaných. 
Řádnou konferenci řídil stávající předseda klubu Petr Kotyza, za podpory stávajících 
členů výboru VSK Univerzita Brno:  paní Bochořákové, Ondráčkové, pana 
Povolného, kteří svým podpisem stvrzují průběh celého jednání. 
 
Programové body konference: 

1. Prezentace delegátů a hostů 
2. Zahájení 
3. Schválení programu konference a změna ve Valnou hromadu VSK Univerzita 

Brno 
4. Volba komisí mandátová (p.Ondráčková, p.Povolný), návrhová (p.Reguli, 

p.Korvas) 
5. Zpráva o činnosti VSK Univerzita Brno za rok 2011 – předseda Petr Kotyza 
6. Zpráva o hospodaření VSK Univerzita Brno za rok 2011 – pan RNDr.Martin 

Pospišil 
7. Zpráva revizní komise (p.Balabánová, p.Korvas) 
8. Zpráva mandátové komise 
9. Diskuse 
10. Informace o předpokládaném rozpočtu – příjmy a výdaje pro rok 2012 – 

ekonomické úspory – předseda Petr Kotyza. 
11. Diskuse 
12. Volba delegáta na VH BTS – zvolen pan Povolný 
13. Zpráva návrhové komise a) návrh usnesení 
                                              b) schválení usnesení 
12. Závěr  
 
V Brně dne 24.5.2012 

 
                                        Mgr.Petr Kotyza – předseda VSK Univerzita Brno 
Podpis členů výboru: 
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Usnesení z výroční konference VSK Univerzita Brno ze dne 24.5.2012 
 
Výroční konference byla usnášení schopná, z 48 pozvaných delegátů bylo přítomno 30. 
 

1. Konference schválila navržený program. 
 

2. Návrhová komise doporučuje schválit konferenci zprávu předsedy VSK o činnosti za 
rok 2012. 
 

3. Návrhová komise doporučuje schválit konferenci zprávu o hospodaření za rok 2012. 
 

4. Návrhová komise doporučuje konferenci vzít na vědomí zprávu revizní komise. 
 

5. Návrhová komise doporučuje schválit konferenci návrh na rozdělení dotací z MMB a 
ČAUS. 
 

6. Konference bere na vědomí organizační změny řízení VSK a z toho vyplývající 
strukturální změny v rozpočtu na rok 2012.  
 

7. Konference doporučuje vedení zabývat se s předstihem 50. výročí vzniku VSK 
Univerzita Brno, které bude v roce 2013. Zaprvé, ohodnotit dobrovolné trenéry, 
cvičitele, organizační pracovníky, kteří se dlouhodobě podíleli na činnosti oddílů. 
Za druhé, zvážit možnou strategii marketingového využití této události. 
 

8. Konference doporučila schválit delegáta na jednán BTS – J.Povolného. 
 
 

   
 
Navržené usnesení bylo delegáty konference schváleno v počtu 30, nikdo nehlasoval proti 
nebo se zdržel hlasování. 
 
V Brně 24.5.201120     Pavel Korvas 
       předseda návrhové komise 
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Zpráva o hospodaření VSK Univerzity Brno za rok 2011  

     

V roce 2011 byly příjmy z dotací z   

a) Magistrátu města Brna, tj. vrcholové dotace na oddíl atletiky a plavání 

b) Jihomoravského kraje   

c) Ministerstva školství   

      

Celková výše dotací                      2 952 888,- Kč  

     
Výdaje za rok 2011 byly především na nájemné sportovišť, soutěže vrcholových, výkonostních 
oddílů 

      

 Podrobnější rozpis příjmů za rok 2011  

 1) Příjmy roku 2011  Kč 

     

 a) reklama a tržby z prodeje služeb 1 288 000 

 b) startovné  29 770 

 c) dary od PO a FO  1 204 429 

 e) dotace celkem  2 952 888 

 n) členské a oddílové příspěvky 1 566 834 

 o) ostatní výnosy  153 

 CELKEM   7042074 

     

 2) Výdaje roku 2011   

     

 a) spotřeba materiálu 605 399 

 b) provozní náklady spojené s dotacemi 2 807 550 

 c) startovné a poplatky spojene se sport.činností 477 801 

 d) náklady na reprezentaci 107 400 

 e) cestovné  582 509 

 f) mzdové náklady  742707 

 g) služby   1 791 330 

 i) ostatní služby  23 059 

 CELKEM   7137755 

     

 Hospodářský výsledek -95 681 

     

 Zůstatek v pokladně k 31.12.2011 62 963 

     

 Zůstatek na BÚ k 31.12.2011 56 770 

     

 Zpracoval : RNDr. Martin Pospíšil  

 dne : 24.5.2012   



Revizní zpráva VSK Univerzita 
 
Účetní evidence je zpracovávána dle vyhlášky a účetních směrnic pro 
neziskové organizace.  Prvotní doklady jsou mají všechny předepsané 
náležitosti . Dále jsou pak zaúčtovány ekonomickém systému Pohoda a 
uloženy u organizace. 
Zůstatek na běžném účtě ve výši 56770 Kč souhlasí se zůstatkem uvedeným 
v ekonomické zprávě. 
Dotace poskytnuté od Magistrátu města Brna ,Jihomoravského kraje  a 
Ministerstva školství byly převedeny na jednotlivé oddíly. Všechny dotace  
byly  řádně v termínu vyúčtovány  a vyúčtování  předáno na příslušné 
orgány. 
Také povinnost vyúčtování daně z příjmu a DPH finančnímu úřadu byla 
v termínu splněna. 
Připomínka k zástupcům oddílů: „Vyú čtovávat včas náklady na akce!“ 
Kontrolovány byly/namátkově/ doklady za měsíc prosinec 2011- Pokladní doklady příjmové i 
výdajové, faktury přijaté i vydané,bankovní výpisy/. Prohlédnuty byly údaje uvedené na 
Výsledovce r. 2011 a Rozvaze 2011. 
 
Zpracovala: Emilie Balabánová 
Dne: 24.5.2012 
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Zpráva o činnosti klubu 2011  

 
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno v minulém roce pokračoval ve své 
činnosti pod vedením nového výboru. V průběhu roku se ukazalo, že po stránce 
vedení agendy klubu dochází k problémům ve vzájemné komunikaci mezi tajemnicí a 
vedoucími jednotlivých oddílů, které se odrážely v nedostatcích při vykazování 
činnosti oddílů směrem k získávání finančních prostředků a dále při vedení 
administrativy spojené s učetnictvím. Došlo proto k ukončení spolupráce s paní 
Sojkovou a následné opětovné stěhování sekretariátu. Základní agendu od 1.1.2012 
převzal předseda klubu. Následně za podpory výboru bude radikálně řešit nedostatky 
při vykazování činnosti a učetnictví klubu. Současně je třeba podotknout, že dochází i 
k finanční úspoře chodu sekretariátu. Problémem snad může být umístění vedení 
klubu v okrajové části Brna, zde však prostory jsou na základě vybudovaného 
sportovního areálu zdarma. Svoji činnost v průběhu roku ukončil oddíl rekreačního 
lyžování a dále neprobíhá spolupráce s oddílem orientačního běhu. Naopak nově se 
k činnosti ve VSK Univerzita Brno hlásí oddíl badmintonu a další skupinka 
rekreačního volejbalu. Bohužel finanční prostředky neumožňují větších možností a 
každý oddíl musí hledat i vlastní zdroje pro financování své činnosti. 
Lze říci, že za složitých ekonomických šetřeních státu je vidět i v klubu rozvoj 
mládežnického sportu. Počty dětí v plavání, atletice, moderní gymnastice, 
cheerleaders narůstají a o sportování u mládeže je zájem. 
Po stránce úspěchů lze hodnotit výsledky např. plavců, cheerleaders, atletiky. 
Atletika v loňském roce měla své zástupce na Mistrovství světa, Univerziádě. Pro rok 
2012 si vybojovala účast v elitní osmičce Poháru mistrů evropských zemí družstev 
mužů (historický úspěch pro Brno) a snad bude mít svého zástupce i na Olympiádě. 
 
 
Tímto bych chtěl poděkovat za práci všem funkcionářů, trenérům a sportovcům za 
reprezentaci Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno. 
 
 
                                 Mgr.Petr Kotyza 
 
 
 
 



Rozdělení dotace MMB 2012 na činnost  
Aikibudo              6 000 Kč 
Aikido              6 000 Kč 
Atletika          350 000 Kč 
Badminton              5 000 Kč 
Basketbal Dresler            12 000 Kč 
Basketbal Janča            12 000 Kč 
Basketbal Slezák            10 000 Kč 
ČASPV            10 000 Kč 
Florbal            10 000 Kč 
Golf            15 000 Kč 
Cheerleaders            25 000 Kč 
Kanoistika              5 000 Kč 
Lyžování            20 000 Kč 
Lyžování Polouček                     - Kč 
Modení gymnastika            20 000 Kč 
Orientační běh                     - Kč 
Plavání          130 000 Kč 
Skoky do vody              8 000 Kč 
Softball            45 000 Kč 
Stolní tenis Vacenovský              8 000 Kč 
Šachy              5 000 Kč 
Tenis Barták              7 000 Kč 
Turistika              5 000 Kč 
Volejbal Krčál              5 000 Kč 
Volejbal Bochoř              8 000 Kč 
Volejbal Kosík            32 000 Kč 

                     - Kč 

Rekreační sporty                     - Kč 

Šerm              2 000 Kč 
Volejbal              5 000 Kč 
Basketbal              8 000 Kč 
Studentský sport            10 000 Kč 
Součet          784 000 Kč 

 
 


