Dobrý den,
nerada zahlcuji oddíly delšími emaily, musím se však vyjádřit k dopisu Davida Svobody, zaslaný oddílům
a členům ČSMP před valnou hromadou a upřesnit některé body, abyste dostali alespoň částečně
pohled také z jiné strany.
V dopise je kritika celého vedení svazu, včetně komisí a sekretariátu a pozitivní hodnocení jednoho
člena výkonného výboru – Davida Svobody. V těle emailu, u kterého byl dopis přiložen, byla Davidem
napsána věta: ´Vy, kterých se to týká - berte to prosím sportovně a s nadhledem!´. Tato věta mě
v kontextu s dopisem překvapuje.
Moderní pětibojaři vozí již 17 let v řadě medaile z významných sportovních akcí. Výrazně se zvýšily
finanční prostředky zasílané oddílům na podporu talentované mládeže, ale i na chod oddílů, zvyšuje se
členská základna,.. Opravdu je vše tak špatné? Proč by vedení ČSMP nemělo chtít to nejlepší pro
sportovce a fungování moderního pětiboje u nás?
David je členem výkonného výboru již jeden a půl roku, tedy dlouhou dobu, aby se seznámil se všemi
důležitými dokumenty svazu, fungováním svazu, finančním zajištěním svazu atd. Je důležité, aby si člen
výkonného výboru dokázal spojit sportovní stránku právě s výše zmíněným a na základě toho
rozhodoval. Tuto spojitost David postrádá a rozhoduje pouze na základě toho, ´co je pro sportovce
nejlepší´. Mimo jiné kvůli tomu zřejmě nabyl dojmu, že vedení ČSMP jde špatným směrem. ČSMP je
nezisková organizace, která je financována především ze státních dotací, proto musí splňovat a
dodržovat určité podmínky. Velmi často slýcháme od Davida kritiku závislosti na MŠMT, nikdy jsme však
neobdrželi návrh, jakým způsobem se tomu vyhnout. Ani výrazně mediálně známější sporty se bez
závislosti na dotacích od MŠMT neobejdou.

Valná hromada volí výkonný výbor a výkonný výbor zřizuje odborné komise. David kritizuje duplicitu
funkcí v KVS (komise vrcholového sportu) a ve výkonném výboru, ale nikdy nepředložil výkonnému
výboru návrh k hlasování o změně členů KVS (nebo o změně fungování KVS)…
Způsob svolávání valné hromady jsme několikrát při zasedání vysvětlovali. Vychází ze stanov, jednacího
řádu ČSMP a zákonů. A dle reakcí na letošní valné hromadě, kdy někteří zástupci oddílů kritizovali
zasílání emailů s názory, atd. těsně před zasedáním (kvůli krátké době k nastudování a přípravě) to
obstrukce evidentně nejsou. Oddíly po obdržení programu valné hromady mají čas na prodiskutování
témat a zaujetí stanoviska. Nejinak je tomu při zasedání výkonného výboru. Oddíly i jednotlivci mohou
navíc v průběhu roku zasílat návrhy také výkonnému výboru.
Úkolem členů výkonného výboru je rozhodovat, a proto se připravovat na svá zasedání. Když mají
k tématům a podkladům na zasedání výkonného výboru nejasnosti, mají dostatek času zjistit si
potřebné informace (právě díky stanovení uzávěrky na zasílání podkladů pro každé jednání výkonného
výboru). Toto u Davida postrádáme a sám často své nehlasování či zdržení se hlasování odůvodňuje,
že si nestihl vše prostudovat či že nedostal více podkladů, které si ale bohužel nevyžádal. (Téměř
v polovině případů nehlasoval či se zdržel hlasování).
Výkonný výbor schvaluje rozpočet na každý rok. Po podání daňového přiznání za minulý rok obdrží
výkonný výbor každý měsíc tabulku se stavem a čerpáním financí. Od půlky roku, aby bylo vše ještě
přehlednější, dostává výkonný výbor navíc podrobnou tabulku s očekávanými náklady do konce roku.
Na základě toho se VV rozhoduje, jakým způsobem využije zbývající finance, případně kde ušetří. Na
každém jednání výkonného výboru, po podání daňového přiznání za min. rok, je financování probráno
a vysvětleno. Následně vždy zazní dotaz, jestli někdo má další otázky či připomínky. David ani jednou
nevznesl dotaz, nikdy se nezmínil, že jsou pro něj materiály nedostatečné. Není třeba prosit (jestliže je
to pro někoho z jeho pozice problém..) stačí projevit zájem a upřesnit své představy. Všechny instituce
vyžadují velmi podrobné vyúčtování všech dotací. MŠMT navíc dodržení rozpočtu na 90 %.

Vyúčtování všech dotací, mezinárodních soutěží, účetní závěrky jsou založeny na sekretariátu a jsou
pro výkonný výbor kdykoli k nahlédnutí. Financování ČSMP, stejně tak jako ostatních spolků, je povinně
zveřejňováno a je k nalezení např. na stránkách www.justice.cz. Výsledovka, účetní závěrka a rozpočet
jsou předkládány a schvalovány každý rok valnou hromadou.
Spolupráci s PR agenturou, kterou David zmiňuje, nemohu posoudit, protože jsme dostali jen základní
informace, především o zvýšení počtu fanoušků na FB (o 730) a instagramu (o 340) a počet
zveřejněných informací a článků.
Ohledně jasně definovaného cíle a směřování svazu odkazuji na stanovy ČSMP.

Touto reakcí a upřesněním některých bodů nechci nijak snížit výborné sportovní úspěchy Davida
Svobody (ke kterým i on oprávněně využíval dlouhé a nákladné zahraniční kempy). Svými výsledky
velmi pomohl zviditelnit moderní pětiboj a pevně věřím, že ho budou naši současní i budoucí
reprezentanti následovat.

S pozdravem,
Lucie Grolichová
generální sekretářka ČSMP

