
Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 13.04.2017 
v Praze 

 
 
Přítomni:  

zástupci sportovních svazů: Fotbalová asociace České republiky;  Česká gymnastická federace; 

Český svaz házené; Český svaz jógy; Český svaz juda, o.s.; Český svaz kanoistů;  Český korfbalový 

svaz;  Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Svaz národní házené;  Český svaz orientačních sportů;   

Český svaz pozemního hokeje;  Asociace rádiového orientačního běhu ČR ; Česká asociace sportu 

pro všechny; Česká rugbyová unie; Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká softballová asociace;  

Česká asociace stolního tenisu; Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz vodního lyžování;        

 Omluveni:  
zástupci sportovních svazů:  Česká golfová federace; Českomoravský svaz hokejbalu;  Český svaz 
jachtingu; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český svaz ledního 
hokeje; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz plaveckých 
sportů; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz skibobistů; Český svaz Taekwon-Do 
ITF; Český volejbalový svaz; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;             
    
 
 

Porada byla zahájena v 9:10, proběhla za přítomnosti generálního ředitele ekonomických 
agend ČUS, Pavla Bendy, zástupce Českého olympijského výboru (ČOV), Barbory 
Žehanové Tiskové mluvčí a zástupkyně ředitele komunikace a pracovníka managementu 
sportu ČUS Davida Opatrného. 
 
Program: 

1. Informace z ČOV 
2. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 11. 04 2017 
3. Informace ze sportovního prostředí 
4. Různé 

 
1)  Informace z ČOV 

 Představení ředitel pro komunikaci  
Barbora Žehanová Tisková mluvčí a zástupkyně ředitele komunikace ČOV, u úvodu své 
prezentace představila svého vedoucího – Ředitele komunikace ČOV Tiboura Alfödiho 

(GSM: +420 724 143 139; alfoldi@olympic.cz) 
Dále se ve své prezentaci věnovala, úrazovému pojištění a pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele. Novinkám z organizace nejbližších letních 
zimních olympijských her a světových her ve Wroclavi 2017.  Předávání cen Českého 
klubu fair play za rok 2016, Trenérka, cvičitelka roku 2016, cena za přínos ve sportu žen 
Ples olympioniků, Tradiční setkání členů ČKO. 
 

1)  Informace z ČOV 

Informace z jednání VV ČUS konaného dne 11. 04 2017 

Informace podali generální sekretář ČUS Jan Boháč a ředitel ekonomických agend Pavel 
Benda, uvedli témata: 

Problematický obsah Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí neinvestiční státní dotace 
2017 
Pavel Benda popsal problém, vzniklý rozesíláním nově textovaného Rozhodnutí 
z MŠMT, s novými, odlišnými podmínkami pro příjemce dotace, než které jsou a byly 
zveřejněné na internetových stránkách MŠMT. Příjemcům dotace tak hrozí riziko, že 
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nebudou schopni plnit nové podmínky, které nebyly v době zpracovávání akceptací 
známé, z čehož vyplývá riziko sankce 100% vrácení dotace. Bylo doporučeno, aby ČUS, 
případně svazy dle svého uvážení, s vysvětlením požádali MŠMT o změnu Rozhodnutí. 
ČUS informovalo ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o situaci a vyzvala ji 
k nápravě stavu. 
 
Stížnost k RRTV – pozemky Harrachov 
M. Jansta popsal VV ČUS reakci RRTV na stížnost ČUS k počínání ČT, a komentoval 
připravovanou následnou odpověď ČUS. Představil záměr prezentovat problém prodeje 
pozemků v Harrachově na VH ČUS, včetně obsahu stížnosti na RRTV k počínání ČT, 
která prostřednictvím pořadu Reportéři ČT šíří zavádějící a nepravdivé informace o 
situaci v Harrachově.  
 
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti   
Aktuální problém představil VV ČUS M. Kraus, doplnil komentářem skutečnosti uvedené 
v písemném podkladu a upozornil na komplikace, které by přijetí zákona pro sportovní 
spolky přineslo. VV ČUS odeslal dopis předsedy premiérovi (na vědomí dopis zaslal 
ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi, předsedovi Legislativní rady vlády ČR Janu 
Chvojkovi a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové), se 
stanoviskem ČUS k této problematice.  
 
Program 34. VH ČUS   

Z důvodu aktuálních potřeb byly do programu 34. VH  zařazeny dva nové body jednání – 
Řešení majetkových vztahů SA Strahov a Informace o sportovních centrech Nymburk a 
Harrachov. 
 
Zpráva o činnosti VV ČUS od 33. valné hromady            
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 33.VH ČUS předloží v rámci souboru 
písemných podkladů, delegátům 34. VH ČUS Jan boháč 
 
Zpráva o hospodaření ČUS k 31. 12. 2016 – nebylo projednáváno  
Zpráva o majetku ČUS k 31. 12. 2016 – nebylo projednáváno 
 
Rozpočet ČUS pro rok 2017    
P. Benda okomentoval změny, provedené na základě nových známých skutečností 
v návrhu rozpočtu oproti minulému zpracování, a popsal i důsledky, které pro rozpočet 
přinese zaúčtování případně schválených a realizovaných majetkových dispozic v roce 
2017. 
 
Řešení majetkoprávních vztahů - Prodej Sportcentra Brandýs nad Labem   
P. Benda informoval o postupu jednání s městem Brandýs n. L., které je jedním ze 
subjektů s předkupním právem. Město se s dalším zájemcem o koupi SC Brandýs n. L., 
též s předkupním právem, dohodlo na podmínkách a je připraveno se předkupního práva 
vzdát. Pro valnou hromadu ČUS je připraveno usnesení, které tento stav předjímá. 
Prodej Sporthotelu Olympia na Zadově 
P. Benda shrnul nabídky, které byly ČUS ze strany zájemců o koupi doručeny. Doplnil 
informací o uskutečněném výběrovém řízení a o formální i věcné kvalitě nabídek.  
 
Řešení majetkoprávních vztahů SA Strahov 
M. Pelta prezentoval záměr FAČR s areálem Strahov a zrekapituloval historii vývoje a 
sledu událostí, které usměrnily další postup FAČR jako vlastníka. Tím, že nelze 
realizovat výstavbu národního stadionu na Strahově, a to jak z důvodu politických, tak 
expertních (posudky), FAČR žádá ČUS o stanovisko k nově navrhovaným dispozicím a 
změnám podmínek nastavených smlouvou o směně majetku. ČUS může transakcí 



získat očištěný pozemek k výstavbě nového sídla (Domu sportu) a další prostředky pro 
realizaci výstavby 
 
Projekt ČUS – Sportuj s námi  2017 - Návrh rozdělení finančních příspěvků 
organizátorům akcí uskutečněných v únoru - prosinci 2017   
J. Boháč úvodem připomněl, že rozdělení finančních příspěvků na lednové akce bylo již 
VV schváleno. Dále informoval, že Rozhodnutí o přidělení státní podpory z Programu X 
dosud nebylo ČUS doručeno. Následně doplnil informace o metodice rozdělení 
příspěvků organizátorům akcí. Projekt pro rok 2017 bude představen v připravované 
kampani a na tiskové konferenci 16.5.2017, za přítomnosti ministryně K.Valachové a 
patronů projektu Barbory Špotákové, Jakuba Koháka a Bena Cristovao. 
 
   
Realizace projektu Servisních center sportu – Licenční podmínky pro činnost SCS 
při ČUS  
Materiál představil M. Hájek materiál na VV ČUS označil jako dokonale propracovaný, 
důsledně v komisi projednaný a klíčový pro další budoucnost ČUS. Nový licenční systém 
přinese vyšší kvalitu poskytovaných služeb v OS ČUS pro základní články – SK/TJ 
v SCS ČUS.  
 
Žádost o udělení záštity 
J. Boháč představil Žádosti o udělení Záštity ČUS s finanční podporou pro Long board 
camp v Praze a na Lipně a Sportovním hrám Seniorů ČR, akci pořádané v Praze v rámci 
projektu ČUS pro seniory. 
 
Různé  
    
 
 

 

 


