
Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 16.11.2017 
v Praze 

 
 
Přítomni:  

zástupci sportovních svazů:  Česká asociace amerického fotbalu;   Česká baseballová asociace; Česká 

basketbalová federace, z.s.; Český svaz cyklistiky;   Fotbalová asociace České republiky; Česká golfová 

federace;  Český svaz házené;     Český svaz jógy;  Český svaz kanoistů;  Český korfbalový svaz; Český 

krasobruslařský svaz;   Česká asociace cheerleaders;     Svaz lyžařů České republiky, z.s.;   Český svaz 

moderní gymnastiky; Český svaz moderního pětiboje, z.s.;  Svaz národní házené;  Český svaz 

orientačních sportů;  Český svaz plaveckých sportů; Český svaz pozemního hokeje;  Asociace 

rádiového orientačního běhu ČR ; Česká asociace sportu pro všechny; Česká rugbyová unie;   Český 

svaz silového trojboje, z.s.;  Česká softballová asociace; Česká asociace squashe, z.s.;  Šachový svaz 

ČR, z.s.;  Český svaz Taekwon-Do ITF;  Česká triatlonová asociace;  Český veslařský svaz;  Český 

svaz vodního lyžování;    Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ; Český svaz 

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

 Omluveni:  
zástupci sportovních svazů:      Český atletický svaz, z.s.; Česká asociace extrémních sportů;       Český 

horolezecký svaz, z.s.; Český svaz jachtingu; Česká kuželkářská a bowlingová federace;  Český svaz 

ledního hokeje; Česká Muay -Thai asociace, z.s.;  Český nohejbalový svaz, z.s.; Česká asociace 

sleddog sportů; Českomoravská sáňkařská asociace, z.s.;  Český svaz skibobistů; Český tenisový svaz, 

z.s.;  Česká asociace univerzitního sportu;           

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

1. Informace z jednání VV ČUS  
2. Různé 
3. Informace z ČOV (Informaci podá zástupce ČOV) 
4. Mentální trénink Evjaková 

 
1)  Informace z jednání VV ČUS 

 Aktuální informace  

Pan Boháč informoval o těchto tématech: 
A) Konference v Pyramidě, kde byl přítomen náměstek ministra školství zodpovědný za 

sport Karel Kovář. Závěry z konference nevyzněly pro sport příznivé. Požadavky 
sportu opět nebyly respektovány – to iniciovalo jednání na vytvoření expertní skupiny 
pro vyjednávání s MŠMT. Expertní skupina byla ustanovena na jednání předsedů 
svazů ČUS dne 8.11.2017. Expertní skupina zástupců  ČUS a SSS ČR (I.Kaderka, 
K.Bauer, F.Hobza, J.Salivar) s podporou předsedů M.Jansty (ČUS) a Z. Ertla (SSS 
ČR) pro jednání se státem k řešení situace ve státní podpoře sportu již absolvovala 
schůzky s náměstek ministra MŠMT K. Kovářem (13.11.), poslancem Milanem 
Hniličkou (14.11.), ministrem MŠMT Stanislavem Štech (14.11.), ministrem pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou (16.11.).  
Body jednání: 

a. zřídit samostatnou instituci pro správu sportu (agentura, ...) 



b.  podpořit 7 mld. Kč pro sport v r. 2018 – respektovat zásady z dokumentu Sport 
2025 

c.  podpořit vznik samostatného výboru pro sport v PSP,  
d.  podpořit urychlení vypsání dotačních programů 2018 - Nastavení pravidel pro 

distribuci dotací 
e. zprovoznění rejstříku sportovců s využitím dat funkčních státních registrů  

B) Jednání s poslanci o vytvoření vlastního výboru pro sport, jednání s pověřeným 
poslance za hnutí ANO. Dohodnuty společné termíny schůzek.  

C)  Investiční programy MŠMT 
D) Termín pro zaslání úprav rozhodnutí - 15.11. byl termín pro úpravu rozhodnutí a 

položkových rozpočtů v programech MŠMT.  

 Rozbor výsledků hospodaření ČUS za leden - září 2017 
Pan Benda okomentoval tento bod jednání VV ČUS: 
Celkový očekávaný zisk z hospodářské činnosti je cca 7mil. Kč. Vlastní rozpočet je 
v současnosti čerpán na 90%. Vzhledem k obviněním ČUS narůstají náklady na právní 
služby, ale vzhledem k úsporám v jiných oblastech by tyto výdaje neměly navýšit čerpání 
rozpočtu.  
Program III MŠMT - dotace 60,3 mil. Kč - distribuce do Okresních sdružení ČUS a 
Krajských organizací ČUS.  
Program X MŠMT – dotace 4. mil. Kč – Program „ČUS Sportuj s námi“, „Sportovní hry 
seniorů“ d- dotace je administrována. 
Program IV – ČUS obdržela 16 mil. Kč Rozhodnutí MŠMT neumožňuje distribuci 
prostředků do SK/TJ Dotace nemohla být  distribuována do sportovních klubů, které si 
žádaly skrz ČUS na provoz a údržbu sportovních zařízení 

 Vypsání investičních programů MŠMT – SC Nymburk  

Pan Benda okomentoval přípravu žádosti ČUS o investiční dotaci pro Sportovní centrum 

Nymburk. Rozhodující pro přijetí dotace ze strany ČUS bude ověření, že splňuje podmínky 

stanovené MŠMT pro příjemce.  

 Informace o jednání s nájemci podniků SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. a Ski Pec, a.s. 

Probíhají jednání ke schválení a uzavření prodloužení nájemních vztahů ve Špindlerově 
Mlýně a Peci pod Sněžkou.. 

 Návrh na prodej Sportovního centra Brandýs nad Labem 
Pan Benda popsal současný stav. V současnosti je centrum pronajímáno. Je 
připravováno vypsání výběrového řízení a zadávací dokumentace na prodej Sportcentra 
Brandýs nad Labem s tím, že vítězná nabídka bude předložena ke schválení na valnou 
hromadu v roce 2018. Komplikací je, že pozemky pod centrem jsou vlastněné městem . .  

 „Žádost o udělení záštity ČUS s finančním příspěvkem“ 

J. Boháč v úvodním slově představil historii a současný stav vyhlašování anket v okresech 

a krajích a rozdílnou angažovanost okresních a krajských ČUS ve spolupráci na tomto 

projektu, který je dobrým nástrojem k prezentaci činnosti ČUS. 

 

2)  Různé 

 
 

3)  Informace z ČOV 

Inspekční cesta Pchjongčchang 2018, TOP TÝM – Aklimatizační kemp Kóči, Japonsko.  Top 

Team – další podpora; Valné shromáždění ANOC; 

 

 


