
 Porada sekretářů členských národních 

sportovních svazů ČUS 

20. 6. 2014 



• Aktuální informace předsedy - rozpočet 2015, zatím - 800 mil.  

• Návrh ČUS na úpravu programů financování sportu z MŠMT 

• Trojsměna MHMP/FAČR/ČUS v lokalitě Strahov, žádost FAČR 
o vzdání se předkupního práva 

• Informace o provedených kontrolách Revizní komisí ČUS 

• Pověření zástupce ČUS k výkonu členských práv na valné 
hromadě spolku Národní sportovní centrum Nymburk, z.s. 

• Návrh Darovací smlouvy mezi ČUS a spolkem NSCN, z.s. 

Informace z jednání VV ČUS konaného dne 17. 6. 2014 
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• Pověření zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na  valné 
hromadě společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., Ski Pec, 
a.s., SA Harrachov, a.s. 

• Pověření zástupce ČUS k výkonu členských práv na valné 
hromadě  spolku Asociace horských středisek ČR, z.s. 

• Valná hromada společností Lanovka Churáňov, s.r.o., Dům 
služeb, s.r.o., VOŠ, s.r.o.   

Ekonomické Informace z jednání VV ČUS  
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• Zpoplatnění zasedacích místností v sídle ČUS 

– Přechodné období, sleva 50% pro subjekty, které si místnost 
objednaly do 15. 5. 2014 a to na termíny do 30.8.2014. 

– Zprovoznění Wi-fi routerů v místnostech 234 a 209 

Provozní informace 
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• Cestovní pojištění KOLUMBUS (Kooperativa)– 20% sleva 
‒ On-line formulář vyplněný prostřednictvím www.cuscz.cz  

‒ 20 % sleva pro členy ČUS, ale členství se neprokazuje. 

‒ Pojištění vhodné pro soukromé účely, organizovaný i neorganizovaný 
sport, rodinné příslušníky (i nečleny ČUS) 

– Informace na webu ČUS 

• Prvotní informace o projektu WADA – FTVS 
– problematikou dopingu u české mládeže 

• Deník Sport, isport.cz 

‾ komunikace s redakcí, Dominika Lakomá 
dominika.lakoma@ringieraxelspringer.cz  

 

Různé 
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Prezentace  

    -Představení společnosti CZ Papír s.r.o.  

 

        2EL, spol. s r.  

 

 

 

Příští porada 19.9.  

                                                  Děkujeme za pozornost ! 

 


