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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 15. 11. 2013 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Česká baseballová asociace; Česká basketbalová federace, o.s.; Českomoravský 

billiardový svaz; Fotbalová asociace České republiky; Český svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; 
Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jógy; Český svaz juda, o.s.;  Česká unie kolečkových bruslí;  
Český krasobruslařský svaz; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.;   Svaz 
lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz moderní gymnastiky; Český svaz moderního pětiboje, o.s.;    
Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; Český svaz plaveckých sportů; Český 
svaz pozemního hokeje; Asociace rádiového orientačního běhu ČR; Česká rugbyová unie;  
Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká softballová asociace;  
Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.; Česká triatlonová asociace; Česká asociace 
univerzitního sportu; Český veslařský svaz; Český svaz vodního motorismu; Unie zdravotně postižených 
sportovců ČR ; 

omluveni :  
zástupci sportovních svazů:  Český badmintonový svaz;  Česká boxerská asociace; Česká asociace extrémních 

sportů;  Český svaz jachtingu; Česká asociace cheerleaders; Český svaz kanoistů;  Český lukostřelecký 
svaz;      Česká Muay -Thai asociace, o.s.;  Český nohejbalový svaz, o.s.; Česká asociace sportu psích 
spřežení;  Český svaz skibobistů;   Český volejbalový svaz;     

 
nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického fotbalu; Český 

atletický svaz, o.s.; Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění;  Český svaz curlingu; 
Český svaz cyklistiky; Česká florbalová unie, o.s.; Česká golfová federace; Česká gymnastická federace; 
Česká jezdecká federace;  Český korfbalový svaz;  Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Český svaz kuší;  
Český svaz ledního hokeje; Český svaz metané; Český minigolfový svaz; Svaz národní házené; Český 
svaz rekreačního sportu;  Český svaz rychlobruslení; Česká asociace squashe, o.s.;   Český šermířský 
svaz; Český svaz Taekwon-Do ITF; Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz vodního lyžování; Český svaz 
vodního póla; Český svaz vzpírání; Svaz zápasu ČR; (prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři 
managementu sportu ČUS). 

 
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 12. 11. 2013 
2. Informace z ČOV 
3. Různé 

 
 
1)  Informace z jednání VV ČUS konaného dne 12. 11. 2013 

Informace podal generální sekretář Mgr. Jan Boháč 

√  Aktuální informace předsedy 
▪ ČUS hledá vhodné řešení pro rozvoj SC Nymburk, jako jednoho  z národních olympijských 

sportovních center. ČUS nemá dostatek vlastních prostředků na zajištění potřebných investic pro 
rozvoj centra a proto hodlá spolupracovat s ČOV na rozvoji tohoto centra.  

▪ V těchto dnech se podařilo zajistit potřebný souhlas MŠMT k převodu majetku na Strahově do 
vlastnictví FAČR a ČAS. Jednalo se o souhlas ministerstva s převodem státních dotací spojených 
s tímto majetkem. 

▪ Zvláštní komise VV ČUS, jejímiž členy jsou Miroslav Jansta, Miroslav Pelta a Pavel Suk,  se zabývala 
zjištěním podílu odpovědností konkrétních představitelů ČSTV a jeho zástupců v orgánech společnosti 
Sazka, a.s., za ztrátu majetkového podílu ČSTV ve společnosti. V návaznosti na důležitá zjištění 
komise byl podán další, v pořadí třetí, podnět policii k prověření jednání, jež by mohlo naplňovat znaky 
skutkové podstaty trestného činu - tentokrát podvodu. Nyní je tedy na orgánech činných v trestním 
řízení, aby dostály zákonné povinnosti a všechny podněty České unie sportu náležitě prověřily a podle 
svých závěrů učinily další kroky v rámci trestního řízení. 
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▪ Výkonnému výboru byl předložen návrh na rozdělení neinvestičních státních dotací z Programu IV 
MŠMT pro SK a TJ v roce 2013. Původní návrh, schválený na květnovém zasedání VV ČUS, musel 
být modifikován protože některé sportovní kluby přidělenou dotaci odmítly (příliš nízká dotace) nebo 
nesplnily stanované podmínky pro přidělení dotace. Výsledné změny a konečné rozdělení vzal VV na 
vědomí. 

 
√ Vstup ČUS do Asociace horských středisek ČR, o. s. 

Asociace horských středisek ČR, o.s. je občanským sdružením, jehož účelem je sdružit provozovatele 
horských středisek na území České republiky, poskytovatele služeb v horkých střediscích a další. 
Cílem je vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci a zajistit propagaci horských středisek. Česká 
unie sportu se rozhodla vstoupit do asociace prostřednictvím svého lyžařského areálu LA Zadov.    
 

√ Jednání o dodatku č.2 s firmou Melida, a.s. 
Na základě jednání s firmou Melida, a.s. byl zpracován návrh dodatku na nabytí bufetu na pláních 
formou finanční investice. Hlavním problémem je textace dodatku tak, aby při skočení smlouvy o 
nájmu ski areálu společnost nebyla předlužena  a byla převedena na ski areál. Příprava dodatku 
pokračuje tak, aby vyhovoval požadavkům ČUS. 
 

√ Pověření zástupců ČUS k vykonávání akcionářských práv na VH SKIAREÁL Špindlerův mlýn, VH Ski 
Pec a MVH SA Harrachov 
U Společností Ski Pec a SKIAREÁL Špindlerův mlýn jde o řádnou valnou hromadu vzhledem k jejich  
hospodářskému roku. Hlavními body programu jsou tedy zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu 
jejího majetku a schválení účetní uzávěrky a rozdělení zisku za období 1.10. 20112 – 30. 9. 2013. 
zbytek SKIAREÁL Špindlerův mlýn rozdělí akcionářům dividendy za 22,1 mil. Kč, z toho na ČUS 
připadne 9.6 mil. Kč. Ski Pec rozdělí akcionářům dividendy za 10,9 mil. Kč z toho ČUS připadne 5 mil. 
Kč. Dividendy z těchto společností budou použity na pokrytí případného dluhu ve sporu ČUS a 
SSSČR. VH Harrachova je svolána z důvodu volby nového člena představenstva. 
 

√ Rozpočtové opatření č. 2/2013 
Rozpočtové opatření předběžně řeší rozdělení státních prostředků Programu V MŠMT, jejichž 
přidělení ČUS na základě výsledků jednání očekává. V rámci tohoto opatření jsou řešeny i malé 
sportovní svazy, které nebyly financovány přímo ministerstvem. Objevila se i varianta financování 
těchto svazů z programu I MŠMT. Svazy byly ze situací seznámeny a vyjádřily se k jejich možnostem 
využit peníze z toho dotačního programu. Čeká se na vydání rozhodnutí MŠMT. 

√ Výsledky hospodaření ČUS za leden - září  
V oblasti vlastní činnosti je rozpočet čerpán, při předběžném započtení nákladů za energie, dle plánu. 
Zatím nedošlo k převodu majetku na FAČR a nedošlo tedy k relokaci nákladů mezi hlavní a 
hospodářskou činností. Hospodářským střediskům, kromě SC Nymburk, se daří plnit plán pro rok 
2013 a celkově je v současnosti překračují o 1,8 mil. Kč. 
 
 
 

2)  Informace z ČOV 

Informace podal generální sekretář ČOV Petr Graclík 

√ Výstupy z VV ČOV 6. 11. 

- VV ČOV kooptovala nového člena do VV ČOV za Český paralympijský výbor - Mgr. Alenu 
Erlebachovou. Nyní má VV ČOV 24 členů. 

- Petr Graclík informoval o schválení statutu ČKSOI (Českého klubu sportovních svazů, organizací a 
institucí) VH ČKSOI proběhne dne 28. 11. od 16h v aule Tyršova domu, Sokol. Na programu je 
volba 14 zástupců do Pléna ČOV. Nominace zástupců můžou členové posílat  emailem na 
graclik@olympic.cz  opatřené podpisem oprávněné osoby do 22. 11. 2013. 

- VV ČOV souhlasí s prezentovaným návrhem vstupu ČOV do KA Harrachov, o.p.s. 
- Spolupráce s KPMG při poradenství a auditu 
 

√ Sportovní sekce 
- ZOH Soči 2014 

- 5.12. v 9:00 proběhne seminář k organizačnímu zajištění ZOH se svazy,aula ČUS, Strahov  
- 17. - 18. - 19. dvoustranná jednání se svazy 
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- Nominace do McDonald Olympic Hopefuls  do 27. 11 
 

√ Olympijský park Soči - Letná 
Příležitost pro svazy k náboru nových členů - upřesnění nejpozději na semináři 5. 12. 
www.olympic.cz/olympijskypark 

√ Koordinátor pro sportovní svazy – ČT – ČOV 
Pan Graclík doporučil svazům, aby pro sportovní přenosy využily koordinátora ČT a ČOV  Zuzanu 
Kalátová, kalatova@olympic.cz, která je svazům k dispozici. 

√ Nový web www.olympic.cz/ceskosportuje 
√ Poradní skupina pro návrh klíčů dělení prostředků ČOV z loterií 

Více informací v přiložené prezentaci. 
 

3)  Různé 

√ Majetkové pojištění 
√ J. Boháč informoval, že Česká unie sportu bude obnovovat kolektivní smlouvu s pojišťovnou 

Kooperativa, a.s., na pojištění majetku, odpovědnosti a vozového parku. Příslušné svazy budou 
vyzváni k aktualizaci údajů dopisem v příštím týdnu. Více informací na pavel.kvasnicka@securra.cz . 

√ I nadále platí pro sportovní prostředí smlouvy uzavřené mezi ČOV a svazem  autorským – OSA a 
INTERGRAM. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a pro rok 2014 platí smlouvy uzavřené 
v roce 2013. Obdobně je tomu i s úrazovým pojištěním, kde pokračuje smlouva s Pojišťovnou VZP, 
opět za nezměněných podmínek. Informace naleznete na našich stránkách 
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni.html 

√ Seminář IRIS 
Česká unie sportu pořádá v prosinci v rámci projektu, financovaného EU,  mezinárodní seminář, který 
zjišťuje aktivitu jednotlivých členských států v boje proti ovlivňování výsledků sportovních soutěží. 
Semináře by se měly zúčastnit zástupci těchto vybraných sportovních svazů: Česká basketbalová 
federace, Fotbalová asociace ČR, Česká florbalová unie, Český tenisový svaz, Český svaz ledního 
hokeje, Český svaz házené a Český svaz volejbalu. Přítomni budou zástupci ministerstva vnitra, 
policie, sázkových kanceláří a vybraných sportovních svazů. 
 

√ Juniorský sportovec roku 
Česká nadace sportovní reprezentace vyhlašuje anketu „Juniorský sportovec roku 2013“. O termínu 
zaslání návrhů do ankety, který je 22.11. 2013, jste byli informováni dopisem.  
Přihlášky předkládejte na přiloženém dotazníku písemně nebo elektronickou cestou. Na tomto 
dotazníku je nutné doplnit hranici juniorského věku podle mezinárodních pravidel Vašeho sportovního 
odvětví. Ankety se mohou rovnoprávně zúčastnit i mladší kategorie.  
    

√ Pojištění léčebných výloh v zahraničí 
V prosinci proběhne předběžná fakturace pojištění tak, aby je sportovní svazy mohly vykázat v dotací 
za rok 2013. Pokud v prosinci plánujete cesty do zahraničí, prosím pošlete jejich hlášenku do 
15.12.2013, abychom vám stačili zaslat fakturu. Všechny hlášenky zaslané po 15.12.2013 budou 
fakturovány běžným způsobem, a to začátkem ledna. 
 
                                            

Příští porada se uskuteční v pátek 20. prosince 2013 od 9:00 hod  v aule budovy ČUS na Strahově. 


