
Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 23.06.2017 
v Praze 

 
 
Přítomni:  

zástupci sportovních svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického 

fotbalu;  Český badmintonový svaz; Česká gymnastická federace; Český svaz házené; Českomoravský 

svaz hokejbalu;     Český svaz juda, z.s; Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí; Český 

korfbalový svaz; Český krasobruslařský svaz;    Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká 

lakrosová unie, z.s;   Svaz lyžařů České republiky, z.s;   Český svaz moderní gymnastiky; Český svaz 

moderního pětiboje, z.s;  Svaz národní házené; Český nohejbalový svaz, z.s; Český svaz orientačních 

sportů;   Český svaz pozemního hokeje; Česká asociace sleddog sportů; Asociace rádiového 

orientačního běhu ČR ;  Česká rugbyová unie;   Český svaz silového trojboje, z.s;  Česká softballová 

asociace; Česká asociace squashe, z.s;  Šachový svaz ČR, z.s;    Česká triatlonová asociace;  Český 

veslařský svaz;  Český svaz vodního lyžování;     Unie zdravotně postižených sportovců ČR ; Český 

svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.;  

     

 Omluveni:  
zástupci sportovních svazů:  Česká golfová federace; Českomoravský svaz hokejbalu;  Český svaz 
jachtingu; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, z.s; Český svaz ledního 
hokeje; Česká Muay -Thai asociace, z.s; Český nohejbalový svaz, z.s; Český svaz plaveckých sportů; 
Českomoravská sáňkařská asociace, z.s; Český svaz skibobistů; Český svaz Taekwon-Do ITF; Český 
volejbalový svaz; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;             
    
 
 

Porada byla zahájena v 9:05, proběhla za přítomnosti generálního ředitele ekonomických 
agend ČUS, Pavla Bendy, zástupce Českého olympijského výboru (ČOV), Barbory Žehanové 
tiskové mluvčí a zástupkyně ředitele komunikace a pracovníka managementu sportu ČUS 
Davida Opatrného. 
 
Program: 

1. Informace z ČOV 
2. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 23.06. 2017 
3. Informace ze sportovního prostředí 
4. Různé 

 
1)  Informace z ČOV 

Olympijské parky v Ostravě a Brně jedná se o Parku v Liberci a Praze 

T-mobil olympijský běh – 72 000 tis. Běžců,  

Brno – olympiáda dětí a mládeže, mediální a televizní pokrytí, přímé přenosy cca 4hod. 

v dopoledních hodinách. 

Vzdělávací program, sportovní diplomacie. – Vzdělávat zástupce svazů – kandidáty do 

vzdělávacího programu, nominují jednotlivé sportovní  svazy do 11.7.2017 – program začne 

v říjnu 2017. 

2)  Informace z jednání VV ČUS 

Informace z jednání VV ČUS konaného dne 11. 04 2017 



 Aktuální informace předsedy ČUS 
Bylo mediálně prezentován negativní postavení sportovního prostředí k nově vypsaným 
programům ze dne 1 června 2017. Česká unie sportu uspořádána tiskovou konferenci kde 
objasnila postoj sportovních organizací - velice dobrá odezva v médiích. Jednání za 
sportovní prostředí vede ČOV. V současnosti se jedná s novým panem ministrem.  
Koukáme se do budoucna. Možnosti jsou dvě: rozdělit finance dle výzvy z roku 2016, nebo 
vypsán nový program tak, aby odpovídal běžným podmínkám programů vypisovaným 
v minulých letech – Podle názorů sportovního prostředí nebyl proti tomuto postupu žádný 
nález NKÚ. 
 

 Kauza s panem Hušákem 
ČUS obdržela od protistrany návrh na uzavření smíru. Ale podle názorů právních zástupců 
šlo spíše o vydírání s použitím soukromích archivů. Soudní spor bude finančně náročný, 
proto ČUS vstoupilo do vyjednávání nových podmínek při uzavření smíru. 
 

 Hospodaření  

Hospodaření probíhá dle předpokladů. 
 

 Špindl 
Nájemci SKI pec a Ski areál Špindlerův mlýn, podaly žádost na prodloužení smlouvy. 
Nájemci budou investovat do propojení areálů a výstavby propojovacích lanovek. 
 

3) Informace ze sportovního prostředí 

4) Různé 

 

 
 

 
 

 


