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Z Á V Ě R Y 
z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 12. 9. 2014 v Praze 

 
Přítomni:  
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu;  Český badmintonový svaz; Česká boxerská 

asociace; Fotbalová asociace České republiky; Český svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; 
Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jachtingu;   Český svaz juda, o.s.; Český svaz kanoistů; Česká 
unie kolečkových bruslí;  Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR;  Česká asociace 
cheerleaders; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český svaz ledního 
hokeje; Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český minigolfový svaz;  Svaz 
národní házené; Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; Český svaz pozemního 
hokeje;Česká rugbyová unie;   Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká asociace stolního tenisu;   Český 
svaz Taekwon-Do ITF;  Česká triatlonová asociace; Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský 
svaz; Unie zdravotně postižených sportovců ČR; Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.;  

omluveni:  
zástupci sportovních svazů:    Česká baseballová asociace;  Českomoravský billiardový svaz;  Česká asociace 

extrémních sportů; Český svaz jógy; Český svaz moderní gymnastiky;  Česká Muay -Thai asociace, o.s.;     
Český svaz plaveckých sportů; Asociace rádiového orientačního běhu ČR ; Českomoravská sáňkařská 
asociace, o.s.;  Český svaz skibobistů; Česká softballová asociace; Český volejbalový svaz.     

 
Porada byla zahájena v 9:05, proběhla za přítomnosti generálního sekretáře České unie sportu (ČUS), 
Mgr. Jana Boháče, generálního ředitele ekonomických agend ČUS Ing. Pavla Bendy, generálního 
sekretáře Českého olympijského výboru (ČOV), Petra Graclíka a pracovníka managementu sportu ČUS 
Mgr. Davida Opatrného. 
 
Program: 

1. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 8. 9. 2014 
2. Ekonomické informace z jednání VV ČUS 
3. Informace z ČOV 
4. Různé 

 
1)  Informace z jednání VV ČUS konaného dne 8. 9. 2014 
Informace podal generální sekretář ČUS 
  Aktuální informace předsedy ČUS 
▪ M. Jansta podal na VV ČUS informaci o přípravě programů financování sportu z MŠMT pro rok 2015 a 

jejich korekcích, kterých se zástupcům ČUS podařilo jednáním s MŠMT dosáhnout. Současně 
zdůraznil, že je potřeba pro rok 2016 programy přizpůsobit novým podmínkám. 

▪ M.Jansta informoval VV ČUS o přípravě konference 17.9.2014, pořádané ČUS ve spolupráci se 
Sdružením sportovních svazů ČR. Konference má za cíl prezentovat všechny současné nedostatky 
financování sportu a vyzvat k nápravě ze strany státu. Sdružené subjekty obdržely pozvánku 
(potvrzení účasti na guntherova@cuscz.cz). 

 Rekapitulace dosavadního vývoje při prodeji chat Mísečky a další postup ČUS při správě majetku v 
horských a.s. 
J. Boháč informoval o komplikaci prodeje chat z důvodu neúplných informací při zadávání výběrového 
řízení na odprodej, neboť VV ČUS je neměl k dispozici. V rámci úsilí o obnovení funkce odborné 
komise odpovědné za horské společnosti VV ČUS odvolal členy Komise VV ČUS pro strategii a 
rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS s tím, že bude nově obsazena. 

 Mimosoudní vypořádání žaloby  Sdružení sportovní svazů České republiky  
Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů České republiky, dvě největší sportovní organizace 
v České republice, uzavřely několikaletý soudní spor týkající se záruky za vyplácení výtěžku 
společnosti SAZKA, a.s.. Spor vznikl v roce 2004 v souvislosti s financováním výstavby multifunkční 
haly Sazka. Ukončením tohoto sporu došlo k odstranění překážek a bude tak moci být navázána užší 
a intenzivní spolupráce mezi oběma sportovními organizacemi.  
Spolupráce mezi oběma organizacemi byla stvrzena podpisem Memoranda o vzájemné spolupráci. 
Memorandum specifikuje spolupráci nejen v oblasti administrativní, organizační, technické či 
metodické, ale také například v koordinovaném přístupu při jednání s orgány veřejné správy při 
získávání finančních prostředků, grantů nebo zkvalitňování sportovního zázemí. Předpokládá se také 
společný postup v otázkách legislativních a právních. Krajská  Servisní centra sportu ČUS budou 
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nově poskytovat služby také organizacím a členům  Sdružení, počítá se i s vhodným personálním 
propojením. 

 Informace o přípravě a zajištění jednání 30. valné hromady ČUS 
30. VH ČUS byla svolána na sobotu  27. září 2014 od 11. hod. do SC Nymburk. Podklady pro jednání 
byly  zaslány  sdruženým subjektům 22. 8. 2014 poštou na adresu sídla subjektu a to včetně 
pozvánky s programem a mandátního lístku. V programu je především řešení majetkových vztahů 
v areálu Strahov – II. Etapa. 

 Informace o realizaci projektu ČUS „Sportuj s námi !“ 
Česká unie sportu pro rok 2014 připravila pilotní projekt na podporu sportování široké veřejnosti ČUS 
SPORTUJ S NÁMI. Do projektu jsou v roce 2014 zařazeny téměř dvě stovky akcí, které jsou určeny 
všem věkovým kategoriím od dětí až po seniory. Cílem je přitáhnout ke sportu i doposud 
neregistrované sportovce a přesvědčit veřejnost, že sport není jen fyzická zátěž, ale i kolektivní 
a společenská událost, při níž se mohou lidé seznámit a pobavit. Projekt má lidem sport 
prostřednictvím  jeho známých tváří přiblížit natolik, aby se sportovní aktivity staly automatickou 
součástí jejich zdravého životního stylu. 
Do projektu se podařilo získat několik silných partnerů, a tím i finance pro mediální propagaci projektu 
a podporu pořadatelů akcí. Více informací najdete na stránkách http://www.cus-sportujsnami.cz/ . 
Výběr a zařazení akcí do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI navrhují Servisní centra sportu na úrovni 
okresu (76 okresních sdružení ČUS / SCS a hl. m. Praha ) a koordinují manažeři krajských SCS – 
servisních pracovišť ČUS (14 krajů). 
 

 Výroční zpráva Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o., za školní rok 2013/2014 
 Informace o provedených kontrolách Revizní komisí ČUS 
 Návrh na udělení vyznamenání ČUS   
 Návrh na up-grade informačního systému ČSTV na informační systém ČUS 

Z důvodů nenaplnění termínových příslibů MŠMT a ČOV o vytvoření funkčního registru sportovců pro 
celé sportovní prostředí rozhodl VV ČUS o vypracování zadání a provedení poptávky na up-grade 
stávající databáze členů. Počítá se s využitím nového SW pro sběr dat až za rok 2015. Sběr dat pro 
rok 2014 proběhne standardním způsobem do stávajícího SW. 
 

2) Ekonomické informace z jednání VV ČUS 
 Informace o průběhu a výsledcích kontroly NKÚ – kontrola dotací za roky 2011-2013 v ČUS 

Informaci podal P. Benda. ČUS prošla kontrolou NKÚ bez jakýchkoliv závad. 
 

 Rozpočtové opatření č. 2/2014 
Rozpočtové opatření předběžně řeší rozdělení státních prostředků Programu V MŠMT, jejichž 
přidělení ČUS na základě žádosti a výsledků jednání na MŠMT očekává. V rámci tohoto opatření jsou 
řešeny i „malé sportovní svazy“. Po obdržení příslušného Rozhodnutí MŠMT a finančních prostředků, 
bude zajištěna distribuce prostředků dle schváleného klíče.  

 Rozbor výsledků hospodaření ČUS za  leden – červen 2014, Výrok auditora k účetní závěrce roku 
2013   
V oblasti vlastní činnosti je rozpočet čerpán, při předběžném započtení nákladů za energie, dle plánu. 
Hospodářským střediskům, kromě LA Zadov (slabá zima 2014), se daří plnit plán pro rok 2014 a 
celkově je v současnosti překračují o 1,8 mil. Kč. Do hospodaření středisek se však ještě nepromítlo 
tepelně podprůměrné léto, které bude mít vliv především na hospodaření PS Podolí. Zhoršení 
hospodářských výsledků můžeme očekávat již v dalším čtvrtletí. Výsledky auditu provedeného v ČUS 
auditorem BDO jsou bez připomínek. 
 

3)  Informace z ČOV 
Informace podal generální sekretář ČOV Petr Graclík 

 
4) Různé 

Informace o konání semináře ADV ČR  - 9.10.2014 aula ČUS 
Mgr. M. Polák informoval přítomné zástupce svazů o připravované přednášce  Antidopingového 
výboru České Republiky na téma Změny Světového antidopingového kodexu platné od 1. ledna 
2015. Přednáška se bude konat 9.10.2014 v aule ČUS od 16.00 hod.  
 
                                           

Příští porada se uskuteční v pátek 17. října 2014 od 9:00 hod v aule budovy ČUS na Strahově. 


