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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČUS, konané dne 21. 6. 2013 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Český atletický svaz, o.s.; Český badmintonový 

svaz; Česká boxerská asociace; Fotbalová asociace České republiky;   Český svaz házené; 
Českomoravský svaz hokejbalu;  Český svaz jachtingu;  Český svaz jógy; Český svaz juda, o.s.; Český 
svaz kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí;  Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ;   
Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.;   Svaz lyžařů České republiky, o.s.;   
Český svaz moderní gymnastiky;   Svaz národní házené;  Český svaz orientačních sportů;  Český svaz 
plaveckých sportů; Český svaz pozemního hokeje;  Asociace rádiového orientačního běhu ČR ; Český 
svaz rekreačního sportu;    Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká softballová asociace; Česká asociace 
squashe, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.; Český veslařský svaz;  Český svaz 
vodního lyžování;     Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů: Česká baseballová asociace; Česká asociace extrémních sportů; Český korfbalový 

svaz; Český lukostřelecký svaz;  Český minigolfový svaz;  Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Český 
nohejbalový svaz, o.s.; Česká rugbyová unie;  Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz 
skibobistů; Česká triatlonová asociace; Česká asociace univerzitního sportu; Český volejbalový svaz;     

 
Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká basketbalová federace, o.s.; 

Českomoravský billiardový svaz; 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;   Český horolezecký svaz, o.s.; Česká jezdecká federace; Český svaz kuší; Česká 
asociace cheerleaders; Český svaz ledního hokeje; Český svaz metané; Český svaz moderního pětiboje, 
o.s.; Česká asociace pétanque klubů;   Česká asociace sportu psích spřežení; Český svaz 
rychlobruslení;  Český šermířský svaz; Český svaz Taekwon-Do ITF; Český tenisový svaz, o.s.; Český 
svaz vodního motorismu;  Český svaz vodního póla;  Český svaz vzpírání; Svaz zápasu ČR; (prezenční 
listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČUS) 

 
Porada byla zahájena v 9:00 za přítomnosti generálního ředitele ekonomických agend ČUS, Ing. Pavla 
Bendy, a pracovníka managementu sportu ČUS, Mgr. Davida Opatrného. 
V úvodu byla omluvena neúčast generálního sekretáře ČUS, Mgr. Jana Boháče a účastníci byli 
seznámeni s programem jednání. 
 
Program : 

1. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 18. 6. 2013 
2. Různé 

 
1)  Informace z jednání VV ČUS konaného dne 18. 6. 2013 

Informace podal generální ředitel ekonomických agend ČUS P. Benda 

√  Aktuální informace předsedy 
Na konci května proběhlo v Českých Budějovicích setkání představitelů České unie sportu s hejtmany 
krajů ČR. Místopředsedové organizace Miroslav Pelta a Marek Hájek informovali hejtmany o 
transformaci českého sportovního prostředí. Hejtmanům také představili projekt Servisních center 
sportu, který vychází z nezbytnosti pomoci především sportovním klubům a tělovýchovným jednotám 
v jejich práci, ale také krajským, okresním sportovním svazům a dalším subjektům. Tento projekt 
nabízí v prvé řadě administrativně-ekonomický servis sportovním klubům a tělovýchovným jednotám 
tak, aby se mohly zaměřit na vlastní sportovní činnost.  
O stále těsnější spolupráci krajů s Českou unií sportu svědčí i dohoda předsedy Asociace krajů ČR a 
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška s předsedou ČUS Miroslavem Janstou o spolupráci 
při obnově povodní poškozených sportovišť a pomoci postiženým sportovním klubům, a 
tělovýchovným jednotám.   
V souvislosti se škodami způsobenými sportovním klubům a tělovýchovným jednotám současnými 
povodněmi, zajišťuje ČUS pro své členy sběr dat o rozsahu a povaze způsobených škod. Z pověření 
Českého olympijského výboru shromažďuje ČUS data i z celého sportovního prostředí. Tato služba je 
určena především SK/TJ, kterým byly způsobeny povodňové škody na sportovních zařízeních v jejich 
vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce. Ale i svazy, které utrpěly škody na svém majetku 
v důsledku povodní, můžou tyto škody nahlásit na k tomuto účelu zřízeném formuláři „Předběžné 
vyčíslení škod“, který se vyplňuje jednoduše přímo na počítači. Formulář je nutné vyplnit do termínu 
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1. 7. 2013. Poskytnuté údaje budou sumarizovány s pomocí krajských Servisních center sportu a 
budou použity jako podklad pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o 
možnosti poskytnutí mimořádných dotací sportovním organizacím na odstranění povodňových škod. 

√ Rozhodnutí MŠMT k programu V 
Dne 10. 6. 2013 byla ČUS emailovou korespondencí vyzvána k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2013, Programu V 
“Organizace sportu“.  Z platebního kalendáře vyplývá, že druhá splátka by měla přijít do konce června 
a bude v souladu s Valnou hromadou schváleným rozpočtem ČUS na rok 2013 použita na provoz 
Servisních center sportu.  
Distribuce prostředků MŠMT byla rozdělena do tří splátek a zde je třeba upozornit, že poslední, 
zářijová splátka je ze strany MŠMT avizována jako fakultativní s tím, že je vázána na schválení 
převodu prostředků  (300 mil. Kč) z investičních dotací do neinvestičních. Sdružené subjekty by měly 
vzít tuto informaci na vědomí a počítat i s možností nevyplacení této části dotace z programu 
V MŠMT. 

√ Směrnice o sdružování SK a TJ 
VV ČUS schválil Směrnici ČUS o zásadách sdružování, postupu a evidenci sportovních klubů a 
tělovýchovných jednot v České unii sportu. Předložená novela směrnice byla aktualizovaná 
v návaznosti na novelizované Stanovy ČUS. Upravuje tedy dosavadní způsob evidence a 
prokazování příslušnosti k ČUS ze strany sdružených SK a TJ. Materiál obsahuje i nové licence pro 
okresní sdružení ČUS. 

√ Návrh změny statutu Komise pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS 
V oblasti správy majetku v horských společnostech došlo od založení komise ke změnám, které si 
vynutily změnu poslání a úkolů komise. Současně s novelou Statutu byl schválen návrh na nové 
složení komise. Předsedou se stal Jiří Bis, členové jsou: Libor Varhaník; Roman Kumpošt; Marek 
Hájek; Pavel Benda; Zdeněk Hrubý a tajemníkem komise je Jiří Beran. Předseda komise a její 
členové, včetně tajemníka, pracují bez nároku na odměnu. Předmětem činnosti komise je především 
kontrola činnosti a plnění nájemních smluv v lyžařských areálech v Krkonoších. Komise dále bude 
zajišťovat součinnost akciových společností, spoluvlastněných ČUS, především v marketingu, 
legislativě či snižování společných nákladů. 

√ Komise pro přípravu změny sídla ČUS 
Konala se opakovaná jednání s MŠMT ve věci řádného udělení souhlasu s převodem nemovitostí na 
Strahově do vlastnictví FAČR, na něž byla v minulosti čerpána státní dotace. Předběžný souhlas (bez 
formálních náležitostí) byl získán. Probíhají přípravy a provedení odhadu pozemků určených 
k následné směně mezi FAČR a hl. m. Praha. Vzájemné vypořádání celého strahovského prostoru a 
dalších pozemků (přístavek sportovní haly T-Mobile aréna v Bubenči, pozemek v Kyjích, kotelna 
Podolí) mezi ČUS – FAČR – hl. m. Praha se jeví jako nejvýhodnější pro obě sportovní organizace a 
jako přijatelnější pro jednání s městskou samosprávou. 
   

√ Komice pro rozvoj SC Nymburk 
Komise se zaměřila na jednání s Českým olympijským výborem ohledně případného provozování a 
financování Olympijského sportovního centra Nymburk. Na základě návrhu ČOV bylo SC Nymburk 
zařazeno na seznam národních olympijských center. ČOV se zavázal do 30.6.2013 předložit návrh 
řešení právní formy SC Nymburk tak, aby mohlo dojít k nejefektivnější revitalizaci centra. 

√ VH Nakladatelství O Praha 
VV ČUS pověřil zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti 
Nakladatelství O. Praha. Jednalo se o řádnou VH, která schválila hospodářský výsledek za období 
7.8. 2012 – 31.12.2012, a to ve ztrátě 44.588,27 Kč. 

√ Čerpání fondů EU v období 2014-2020 

VV ČUS konstatoval, že se jedná o zásadní prioritu pro celé sportovní prostředí, tedy nejen pro členy 
ČUS, ale i pro další sportovní organizace celostátního významu i regionálního významu a navrhl, 
předat agendu Českému olympijskému výboru tak, aby byla zajištěna kontinuita řešení tohoto 
problému. VV schválil rozeslání dopisů jednotlivým ministrům, žádající konkrétní změny v Operačních 
programech tak, aby se sport a sportovní infrastruktura mohla podílet na čerpání Evropských fondů.  
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2)  Různé 

√ Prezentace společnosti Neptunus 
Zástupce společnosti vysvětlil a prezentoval montované haly Neptunus. Viz příloha 

 
 

- Termíny konání porad sekretářů v druhé polovině roku 2013 nejde opravit v textu, v tabulce jsou 
špatná data. 
 

Termíny jednání VV ČUS Termíny Porady sekretá řů ČUS
10.9.2013 13.9.2013
8.10.2013 11.10.2013
12.11.2013 15.11.2013
17.12.2013 20.12.2013

 
 
 
 
                                            
Příští porada se uskuteční v pátek 13. zá ří  2013 od 9:00 hod  v aule budovy ČUS na Strahově. 


