ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 12.10.2017
v Praze
Přítomni:
zástupci sportovních svazů: Český badmintonový svaz; Česká baseballová asociace; Česká
basketbalová federace; Česká boxerská asociace; Český svaz cyklistiky; Fotbalová asociace České
republiky; Česká golfová federace; Český svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; Český svaz
jógy; Česká unie kolečkových bruslí; Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ;
Česká asociace cheerleaders; Česká kuželkářská a bowlingová federace;
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.;
Česká asociace univerzitního sportu; 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: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického
fotbalu; Český atletický svaz; Česká asociace extrémních sportů; Český svaz jachtingu; Český svaz
juda; Česká Muay -Thai asociace; Český nohejbalový svaz; Českomoravská sáňkařská asociace;
Český svaz skibobistů;

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.
2.
3.
4.

Informace z jednání VV ČUS
Různé
Informace z ČOV (Informaci podá zástupce ČOV)
Projekt „Díky trenére“, (Petr Rydl, hlavní organizátor projektu
Díky, trenére) Viz příloha.

1) Informace z jednání VV ČUS


Aktuální informace předsedy ČUS
A) Problematika dotačního Programu IV MŠMT
VV projednal vývoj a vypsání, zrušení a opětovného vypsání P IV (údržba a provoz
sportovních zařízení) ze strany MŠMT. Program byl sice znovu vypsán, ale tak, že ČUS
ani sdružené subjekty ČUS nemohou o dotaci žádat. ČUS jednala na MŠMT, uspořádala
tiskovou konferenci, odeslala otevřené dopisy ministrovi školství, premiérovi a členům
vlády. Zatím bez reakce. Probíhá silná vlna reakcí z SK/TJ vůči MŠMT. ČUS v P IV žádost

podala, za sebe i za členské SK/TJ, které o dotaci v 11/2016 požádaly s tím, že v případě,
kde nelze splnit pokřivené podmínky programu, bude zažádáno o výjimky.
B) Příprava dotačních Programů 2018
Schůzky svolané na MŠMT se za ČUS zúčastnil M. Hájek, který informoval VV ČUS o
diskriminačním postupu státní instituce proti ČUS a jejím subjektům v oblasti dotací. Pokud
nebudou na jednání 17.10. na MŠMT respektovány potřeby sportu, vyjádří zástupci sportu
oficiální formou nesouhlas s postupem (zaprotokolování v zápisu jednání).
C) Investiční programy MŠMT
Byla podána informace o vypsání investičního dotačního programu pro svazy na státní
reprezentaci a talentovanou mládež, kde je vypsána spoluúčast 20-40%. S touto
podmínkou vyslovil VV ČUS nesouhlas. VV ČUS projednal a schválil usnesení - podat
žádost o investice v programu pro NOC a reagovat dopisem k odstranění finanční
spoluúčasti svazů v investičním programu pro státní reprezentaci. „Nevíme, jak si to máme
vykládat, jestli je to neznalost ministerstva anebo úmysl“ – komentoval vypsání programu
pan Boháč a vyzval svazy k vyjádření jejich postojů, na spolufinancování ve státní
reprezentaci, přímo na Úřad vlády.


Stanovení členských příspěvků na činnost SCS
VV ČUS přijal usnesení o vybírání členských příspěvků a návrh na řešení členských
příspěvků v případě, že podmínky dotačních Programů MŠMT pro rok 2018 to budou
vyžadovat.



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. Akcionáři budou pokračovat v jednání s nájemci podniků, s
právními zástupci a finančními poradci (např. Erste bank) s cílem dohodnout s nájemci
podmínky prodloužení smluv o nájmu podniků.

 Pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS,
k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2017 a k aktualizaci finančních
výkazů za rok 2017
VV ČUS vyzdvihl výhody evidence ČUS a využití IS ČUS v komunikaci se samosprávami.
Místo předseda ČUS Marek Hájek zdůraznil potřebu disponovat aktuálními a úplnými daty
členské základny národních svazů. Pokyny předsedy Vám budou zaslány písemně – další
informace pan Opatrný.


Návrh na zajištění inventarizace majetku ČUS pro rok 2017



„ČUS – Sportuj s námi“ a „Sportovní hry seniorů“
ČUS obdržela akceptaci na cca 1/3 částky z programu X MŠMT. Na VV ČUS bylo
prezentováno a akceptováno, že vzhledem ke snižování výše státní podpory na projekty
pro sportování veřejnosti, bude ČUS spolupracovat na financování projektu i s partnery
z oblasti hazardního průmyslu. VV ČUS schválil vypsání projektu ČUS Sportuj s námi na
rok 2018 a zařazení seriálu Stopa pro život do rámce projektu.

2) Různé
F. Hobza, na VV ČUS, prezentoval finanční situaci „malých“ svazů, u kterých přetrvává v
programu na základní činnost (Program V) diskriminace ze strany MŠMT. Některé svazy
jsou zcela bez dotace (Národní házená), část s minimální podporou, která neumožňuje ani

základní činnost. Pan Hobza informoval o opakovaných písemných i osobních intervencích
na MŠMT. Stav věci, neochotu a nerozhodnost MŠMT potvrdil M. Hájek
Přednáška JUDr. G. Bubníka
Antidopingový výbor ČR pořádá ve spolupráci s Českou unií sportu přednášku JUDr.
Gerhardta Bubníka na téma: Základní principy Světového antidopingového kodexu (WADA
Code) a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR.
Termín konání: pondělí 6.listopadu od 14:00 (do 16:00)
Místo konání: budova ČUS v Praze 6 na Strahově, Zátopkova 100/2
Registrace: do pátku 3.listopadu 2017 na: polak@antidoping.cz
Poznámka: účast všech zájemců je bezplatná
Projekt Díky, trenére s názvem Den trenérů mládeže
V letošním roce se finále, již podruhé uskutečnilo v Praze, a to v sobotu 14. října v hale na
Podvinném mlýně. Pozor – zde se nefandí týmům, jednotlivcům, dvojicím, ale trenérkám
a trenérům mládeže. Jde o oslavu lidí, kteří přivádí děti ke sportování. Celkem se bude
bojovat o ceny za 140 tisíc korun. V příloze je tisková zpráva.


Dotazy:
Jakub Čeřovský, Svaz lyžařů ČR – Jak bude ČUS postupovat v případě podávání žádostí
na program IV. Odpověď: SK/TJ, které o dotaci v 11/2016 požádaly skrz ČUS nesplňují tři
podmínky MŠMT, nejsou pobočné spolky, ČUS žádá na majetek, který není její + pokud
chceme použít data z původních přihlášek, tak nejsou data aktuální, jak bylo v programu
vypsáno – na všechno žádáme o výjimku.
Jana Holubová, Česká kuželkářská a bowlingová federace – Zařadila ČUS mezi žadatele i
provozovatelé sportovišť v dlouhodobém pronájmu – Odpověď: Ne nezařadil, nenašli jsme
žádné argumenty jak toto rozhodnutí MŠMT rozporovat.
Josef Johánek, Český veslařský svaz – spoluúčast na reprezentaci byla inzerováno na
setkání svazů s ministrem Štěchem.
Ruda Řepka, Fotbalová asociace ČR – Fotbalová asociace vyzve ministra k nápravě
diskriminace sportovních klubů, které nejsou pobočnými spolky střešních organizací a
žádali o dotaci z programu IV. Podpořil pana Boháč v jednotném postupu.
Česká asociace sportu pro všechny – GDPR – zvýšená ochrana osobních údajů, bude
sportovní prostředí postupovat jedntně? Odpovědět: Zadáváme nový audit + ČOV
připravuje seminář.

3) Informace z ČOV
TOP TÝM – Eva Samková – a časová adaptace, akademie v Salzburku. GDPR – dotazy
směřujte na pana Exnera, Zimní Olympiáda mládeže v Pardubicích . .. Viz prezentace na
webu.

