ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 07.09.2017
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) Jana Exnera, právního zástupce ČOV a pracovníka
managementu sportu ČUS Davida Opatrného.
Program:

1. Informace z jednání VV ČUS 5.9.2017
2. Různé
3. Informace z ČOV (Informaci podá zástupce ČOV)

1) Informace z jednání VV ČUS
Informace sdělil pan Boháč a pan Benda,


Aktuální informace předsedy ČUS
Program MŠMT č. III, kde ČUS obdržela více jak 60 mil. Kč, je vyhlášen tak, že použitá
kritéria rozdělování jsou v rozporu s usnesením vlády. Rozhodnutím MŠMT jsou
nastaveny podmínky tak, že nelze dotaci rozeslat do sdružených OS a KO ČUS. Programy
č. IV a X dosud nejsou rozděleny. V Programu V došlo k rozdělení ve 2. výzvě, s
konsensuální spokojeností svazů s objemem i podmínkami, ale s opakovanými excesy v
podobě nesystémově nízkých podpor některých malých svazů. Náprava je již s MŠMT
řešena, za ČUS byl jednáním pověřen F.Hobza.

M. Hájek podal informaci o situaci ČUS v souvislosti s policejním vyšetřováním. Informovali
o postupu ČUS v podání stížnosti proti obvinění a v přípravě obhajoby a očištění.
Hostem VV ČUS byl Jiří Kejvala, předseda ČOV.
První okruh - Financování roku 2018 a příprava dotačních programů MŠMT na rok
2018:
J. Kejval k přípravě programů 2018 konstatoval, že ČOV nechce jednat bez sportovního
prostředí, ale že na přípravu 2018 je dost pozdě s tím, že doporučuje se zaměřit na rok
2019. Na MŠMT je 13.9. plánováno jednání, kterého se zúčastní M. Hájek, F. Hobza a K.
Bauer. Bylo po krátké diskusi dohodnuto, že před tímto jednáním zástupci (5-6 osob) ČOV
a ČUS projednají ve společné pracovní skupině návrhy a doporučení k programům I – X
a předloží je bez prodlení ministerstvu jako společné.
Druhý okruh - Program VIII a jeho budoucnost a stanovisko ČOV (M.Hájek)
- J. Kejval uvedl, že je proti vypisování programu pro přímé financování klubů s tím, že
hlavním důvodem jsou četné podvody v žádostech (členská základna), které
znevěrohodnily celé sportovní prostředí, dále přetížení administrativní kapacity MŠMT a
nepřipravenost klubů na související administrativu. Preferuje cestu administrace podpory
klubů přes svazy. Následně proběhla diskuse k negativům distribuce P VIII přes svazy a k
možným zdokonalením administrace.
Třetí okruh - Otázka postoje ČOV k ČUS, zda je nepřátelský nebo podpůrný,
M. Jansta konstatoval, že kroky J. Kejvala byly a jsou od zahájení kauzy mediálně
nepřátelské vůči ČUS, bez respektu presumpce neviny a bez jakékoliv součinnosti s ČUS,
nerozumí jim a uvedl příklady. K. Bauer podpořil názor, že ČOV se chová nepřátelsky vůči
ČUS a dotázal se, zda nelze pozici ČOV vůči ČUS mediálně jasně vymezit. Po diskusi
bylo vzájemně odsouhlaseno, že M. Jansta a J. Kejval za účasti ombudsmana ČOV a
předsedy LR VV ČUS uskuteční jednání k vyjasnění rozporů.
Čtvrtý okruh - Zasahování ČOV do suverenity svazů preferencí sportovců bez
konzultací se svazy, zapojováním svazových funkcionářů do struktur ČOV bez
souhlasu svazu a uzavíráním marketingových kontraktů se sportovci bez souhlasu
svazu (Czech Team) – J.Kejval se omluvil za postup ČOV a informoval o přijetí opatření
k dokonalejší komunikace se svazy.
Pátý okruh Stanovy ČOV a rovné postavení svazů - M. Jansta v závěru diskuse Byl
předložen a zdůvodněn požadavek na úpravu Stanov ČOV tak, aby všechny svazy měly
rovné postavení v Plénu ČOV.


Rozbor výsledků hospodaření ČUS za leden – červen 2017, Výrok auditora k účetní
závěrce roku 2016
Zprávu uvedl P. Benda, který postupně okomentoval výsledky hospodaření v jednotlivých
oblastech činnosti ČUS.



Informace o podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace z programu MŠMT č.
III na rok 2017
MŠMT vypsalo II. kolo výzvy v Programu III v průběhu prázdnin. Žádost byla na MŠMT
v termínu podána a dle nové metodiky MŠMT bylo přiděleno ČUS 60 mil. Kč. V současné
době se řeší znění Rozhodnutí, o jehož úpravu ČUS požádala MŠMT.



Informace o zjednodušeném VŘ Prodej Sportovního centra Brandýs nad Labem
P. Benda zdůvodnil předkládaný postup, schválený na VH ČUS. Doplnil, že bude vypsáno
nové výběrové řízení a schválení prodeje na základě výběrového řízení bude předloženo
VH ČUS.



Návrh na řešení „Opuštěného majetku“ ČUS



Informace o jednání s nájemci podniků SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. a Ski Pec, a.s.
P. Benda shrnul dosavadní genezi jednání s nájemci k prodloužení nájemních smluv ve
skiareálech Špindlerův Mlýn a Ski Pec. Postup vychází z usnesení VH ČUS a žádostí
nájemců a právních stanovisek, zpracovaných k problematice na žádost ČUS. Vysvětlil
postoj a podmínky ČUS k prodloužení smluv.







Informace o stavu a dalším rozvoji IS ČUS vč. ekonomického zajištění dalšího rozvoje
programu
J. Boháč vyzdvihl využitelnost systému, dosavadní náklady na pořízení, postupný rozvoj
a provoz, zájem samospráv o využití systému a další možnosti budoucího využití v ČUS i
celém sportovním prostředí.
Informace k průběhu a financování projektu ČUS Sportuj s námi 2017
Pan boháč zmínil hlavní komplikaci v uzavírání smluv s pořadateli akcí projektu a
poskytování finančního příspěvku pořadatelům – stále nejasnou situaci okolo Programu
MŠMT č. X, na jehož zdroje je podpora pořadatelů z velké části vázána. VV ČUS rozhodl
o vyplácení schválených finančních příspěvků organizátorům akcí projektu ČUS Sportuj s
námi 2017 z partnerských zdrojů, s tím, že po obdržení Rozhodnutí MŠMT, může být
postup upraven
Informace předsedy o vývoji financování sportovních spolků
M. Jansta konstatoval, že současný stav financování střešních sportovních organizací
neodpovídá poměrům ve sportovním prostředí, rozdělení nerespektuje kvantitativní
parametry jednotlivých příjemců, čímž nejsou zohledněny skutečné potřeby jednotlivých
spolků a státní prostředky jsou tak využívány neefektivně. Dodal, že trvalým úkolem ČUS
bude usilovat o objektivizaci dělení státní podpory. Předseda vyzvat ČOV, jako největšího
příjemce státní podpory, k předkládání kvalitnějších a přesnějších zpráv o svém
hospodaření s tím, že dosavadní zpracování zpráv ČOV není dostatečně transparentní a
uvedl, že by ČOV měl podávat zprávu v podobné struktuře a detailním členění, jako činí
ČUS.



Návrh termínů jednání orgánů a porad ČUS v I. pololetí 2018
Termíny jednání a porad ČUS
Porada sekretářů - II. pololetí 2017:
- I. pololetí 2018:

12. 10., 16. 11., 21. 12.
18. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 24. 5., 21. 6.

Celostátní porady - podzim 2017:
- jaro 2018:

8. 11. - NSS
6. 6. - NSS

Valná hromada (Nymburk):

2) Různé

3) Informace z ČOV

23. 6. 2018

