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Průběžná zpráva o hospodaření ČSC za volební období 2010 – 2014. 
 
Zpráva je zpracována na základě účetních podkladů ČSC a daňovém přiznání. S výjimkou roku 2013, 
kde ještě není tento rok plně uzavřen, a proto se jedná o průběžnou informaci. 
 
V předchozích 4 letech ČSC tak, jako řada ostatních svazů prodělal vážnou finanční krizi zaviněnou 
výpadkem příjmů ze Sazky a.s. prostřednictvím ČSTV. To je patrné především v roce 2011, kdy došlo 
k výraznému poklesu. Tyto prostředky byly v průběhu období nahrazeny jinými programy, které však 
byly účelově vázány na konkrétní účelové použití na rozdíl od výše jmenovaného příspěvku ČSTV. 
 
Jedná se o programy především na výstavbu areálu Motol (výstavba terapeutického centra) dále 
strojní investiční prostředky na nákup automobilů pro státní reprezentaci značky Renault a vybavení 
pro pořádání silničních soutěží. Dále se výrazně podařilo navýšit příjmy v oblasti pořádání soutěží, 
které každoročně překračovali částku 10 mil. Kč. Jedná se zejména o příspěvky na MS v cyklokrosu, 
ME na silnici, BMX a další mezinárodní závody, např. MTB, Světové poháry a jiné. Z čehož vyplývá, že 
přestože narůstá objem příjmů, výrazně ubyly finanční prostředky pro tzv. volné použití pro zajištění 
režijních nákladů, např. propagaci v České televizi a ostatních médiích a zároveň výrazně narůstají 
náklady na spoluúčast na těchto grantech, což je zcela zřejmé v roce 2013, kdy se podařilo na těchto 
grantech zajistit částku bezmála 30 mil. Kč, ale k většině těchto grantů je nutno přidat 30 % 
z vlastních prostředků, což se samozřejmě dá realizovat při menších objemech, ale s navyšováním 
této příjmové položky se výrazně navyšují i nároky na výdaje z vlastních zdrojů. 
V roce 2013 se jednalo zejména o soutěže na ME na silnici, záloha na MS cyklokrosu, příspěvek na 
mezinárodní závody MTB, BMX a pohár Bohemia Tour. 
 
Proto by do budoucna bylo výhodnější pro svaz, aby pořádání těchto závodů zadával jednotlivým 
pořadatelům a nepořádal tyto akce sám, a tím přenesl povinnost 30 % příspěvku z vlastních zdrojů na 
tohoto pořadatele, který by lépe mohl využít místní reklamní složku na úhradu těchto nákladů. 
S výjimkou roku 2013, který není zcela uzavřen, svaz každoročně končil s kladným hospodářským 
výsledkem. 
V současné době vlastní dostatek vybavení pro pořádání silničních závodů, taktéž pro pořádání 
závodů BMX, kde bylo investováno zejména na výstavbu areálu Klatovy (startovní tribuna) a strojní 
investice na údržbu tohoto areálu. Ve spolupráci s komisí MTB se daří plně zabezpečit závody MTB, i 
zde však nutno počítat výhledově s nárůstem nákladů v této oblasti. Pro státní reprezentaci je 
v současné době k dispozici 5 mikrobusů a dva osobní automobily, převážně využívané pro pořádání 
závodů. Pro potřeby státní reprezentace je dále k dispozici dráha v Motole, kterou státní 
reprezentace a SCM využívají bezplatně a režie je hrazena z prostředků svazu. I zde byla provedena 
výrazná investice ve formě rekonstrukce topení (tepelná čerpadla). 
 
Závěrem můžeme konstatovat, že v průběhu roku byly každoročně provedeny revize hospodaření 
revizní komisí ČSC a finančním úřadem, který se zaměřoval převážně na využití státních dotací 
v souladu s platnou metodikou, platnými zákony a schváleným rozpočtem. Taktéž byla provedena 
každoročně kontrola z úřadu sociálního zabezpečení a každoroční kontrola výsledku hospodaření 
jednotlivých grantů MŠMT. Z výše uvedených kontrol jsou uloženy zápisy v sekretariátu ČSC. 
V žádném z těchto zápisů nebyly zaznamenány vážné nedostatky nebo porušení správy majetku. 
 
Podrobné účetnictví je možno k nahlédnutí na dnešní Konferenci, případně pro členy Výkonného 
výboru a Revizní komise jsou celoročně k dispozici v sekretariátu svazu. Výkonný výbor každoročně 
projednával výsledky hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. 
 



Věřím, že v následujících letech se podaří vedení svazu zajistit nejen nárůst finančních prostředků, ale 
zejména dokončit nákup pozemků na Praze 5 - Motol, které v předchozích letech svaz používal na 
základě nájemní smlouvy s Prahou 5. Na základě rozhodnutí Výkonného výboru, byly tyto pozemky 
zakoupeny v souladu s úředním odhadem Městské části Praha 5 za částku 30 mil Kč. Opět tato 
smlouva je k dispozici k nahlédnutí na Konferenci ČSC a je uložena v sekretariátu svazu. Na základě 
této smlouvy se svaz zavázal uhradit kupní cenu ve výši 30 mil. Kč ve 4 splátkách v následujících 4 
letech 2014-2017. Nejdůležitějším úkolem v oblasti ekonomiky pro svaz na příští období je nejen 
úhrada této kupní částky, ale zajištění finančních prostředků pro pořádání soutěží, protože zájem ze 
strany pořadatelů o pořádání soutěží výrazně ubývá a pořádání soutěží je jeden ze tří nejdůležitějších 
úkolů každého národního svazu. Státní reprezentace v předchozích letech vykazovala relativně 
vyvážené příjmové i nákladové částky v průběhu celých 4 let. Taktéž byly téměř na konstantních 
částkách příspěvky na SCM a talentovanou mládež, zde došlo k výrazné změně, a to zrušení vázané 
povinnosti ze strany MŠMT na dotaci pro SCM a sportovní třídy. Přesto svaz tuto činnost zachoval 
v původním rozsahu.  
 
Svaz má v současné době v plném pracovní poměru 8 zaměstnanců, 1 zaměstnance na poloviční 
úvazek a jednoho zaměstnance ve výpovědní lhůtě, který končí 31.3.2014. Mzdové prostředky byly 
taktéž v nákladových položkách téměř konstantní a v těchto prostředcích jsou zahrnuty i dohody o 
provedení práce jednotlivých komisí, nebo reprezentačních trenérů. 
 
Závěrem můžeme konstatovat, že ekonomika ČSC je stabilizována a každoročně se vyvíjí pozitivním 
směrem. 
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