
Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu,  

konané dne 21.12.2017 v Praze 
 
 
Přítomni:  

zástupci sportovních svazů:  Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického 

fotbalu; Český svaz cyklistiky;   Fotbalová asociace České republiky; Česká golfová federace;  Český 

svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu; Česká jezdecká federace; Český svaz jógy;  Český svaz 

kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí; Český korfbalový svaz; Český krasobruslařský svaz;   Česká 

asociace cheerleaders; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Svaz lyžařů České republiky, z.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; Česká 

asociace sportu pro všechny; Český svaz silového trojboje, z.s.;   Česká asociace squashe, z.s.; 

Šachový svaz ČR, z.s.;  Český svaz Taekwon-Do ITF;  Česká asociace univerzitního sportu; Unie 

zdravotně postižených sportovců ČR; Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.;  

 Omluveni:  

zástupci sportovních svazů: Český atletický svaz, z.s.; Česká baseballová asociace; Česká asociace 

extrémních sportů; Český svaz juda, z.s.; Český svaz ledního hokeje; Česká Muay -Thai asociace, z.s.; 

Český nohejbalový svaz, z.s.; Česká asociace sleddog sportů; Českomoravská sáňkařská asociace, 

z.s.; Český svaz skibobistů;  Český tenisový svaz, z.s.; Česká triatlonová asociace;            

Porada byla zahájena v 9:05, proběhla za přítomnosti generálního sekretáře ČUS Jana 
Boháče, generálního ředitele ekonomických agend ČUS, Pavla Bendy, a pracovníka 
managementu sportu ČUS Davida Opatrného. 
 
Program: 

1. Informace z jednání VV ČUS  
2. Různé 

 
1) Informace z jednání VV ČUS 

(Informaci podal Jan Boháč) 

 Aktuální informace  
• Předseda M. Jansta podal úvodem VV ČUS informaci o vypsání nových dotačních 
programů MŠMT pro rok 2018. Z klíčových titulů byl vypsán program pro státní 
reprezentaci, talentovanou mládež a sportovní kluby, nebyl vypsán program na činnost 
svazů, střešních organizací a údržbu a provoz sportovních zařízení. Prezentoval, jak ČUS 
aktivovala Senát, který podpořil ČUS usnesením, kterým uložil MŠMT zjednat nápravu ve 
financování provozu sportovních zařízení. Předseda také zmínil svá jednání s poslanci a 
senátory k financování 2018 a řešení výpadků v r. 2017. 
• VV ČUS byl informován panem Janstou o přípravě návrhu zákona o podpoře sportu. 
ČUS připravuje i legislativní postupy k přípravě agentury pro sport, podílela se na obsahu 
programového prohlášení vlády, spolupracuje s poslancem M. Hniličkou, kandidátem na 
post vládního zmocněnce pro sport, a s dalšími poslanci. 
• J. Boháč informoval o aktuálních aktivitách a poradenství ČUS při zpracovávání žádostí 
o státní dotace, kde se podařilo aktivizovat MŠMT k vypracování výkladu nejasných 
postupů ve vyplňování a podávání žádostí, které jsou zveřejněny na webu MŠMT. VV ČUS 
vyzval MŠMT k nápravě nedostatků v programu „Můj klub“, kde jsou nedostatečná kritéria 
a parametry rozdělování prostředků. VV ČUS schválil odeslání dopisu pana předsedy s 
výzvou, že je nutné programy III a V vypsat ještě v roce 2017, jinak z nich dle platné 



legislativy nebude možné financovat činnost sportovního hnutí - územních pracovišť a 
základních článků (klubů a TJ).  
Česká basketbalová federace vznese výhrady na MŠMT ke způsobu financování 
kolektivních sportů, kde je potřeba zobjektivizovat potřeby ve výpočtech objemu dotací. 
• Při jednání VV ČUS byla otevřena otázka přehlednosti a účelovosti hospodaření ČOV. 
ČUS vyzvala v říjnu ČOV k podávání detailnějších zpráv o hospodaření a obdržela 
odpověď, že zprávy ČOV jsou dostatečně transparentní. Legislativní rada VV ČUS 
vypracovalo stanovisko, které objasňuje, že ČUS má právo na poskytnutí informací ze 
strany ČOV a měla by trvat na poskytnutí požadované informace.  
• Předseda závěrem VV ČUS informoval o přípravách oslav 100 let české státnosti z 
pohledu sportu. Zrekapituloval podobu projektu sportovního prostředí (ČOV, ČUS, ČOS) 
v průběhu celého roku 2018 a závěrečné kulturně sportovní akce v O2 aréně. Současně 
představil postup možného doplnění hymny ČR v podobě druhé sloky skladby Kde domov 
můj. Prezentoval iniciativu jako impuls k otevření celospolečenské diskuse na toto téma s 
tím, že druhá sloka má silnější vlastenecký podtext a nejen pro sportovce může být 
povzbuzujícím motivačním prvkem.  
 

 Diskuze 
J. Čeřovský (SLČR), jak výhledově vypadá zaslání peněz v roce 2018? Odpověděl J. 

Boháč: Nemáme žádné bližší informace kromě veřejných slibů MŠMT. 

R. Bendl (ČSH) – pokud se nezmění podmínky pro vypsání programů V a II MŠMT, bude 

to znamenat obrovský nárůst administrativní agendy pro sportovní svazy  

I. Eichler (ČSK) – poukázal na slib MŠMT uspořádat seminář k vyplňování žádostí na 

nově vypsané programy.   

2)  Různé 

(Informaci podal Jan Boháč) 
 

 Doplňující informace k programu TALENT a REPRE  
• platby pro trenéry III třídy 

Z programu TALENT jsou vyloučené platby pro trenéry III třída a nižší. V programu 

TALENT se jedná o podporu péče o talentovanou mládež, tedy i úroveň trenérů musí být 

dle podmínek minimálně II. třída, tedy licence B. V programu mohou žádat spolky, které 

splní oprávněnost žadatele a předloží všechny požadované dokumenty. 

 Jiná věc je čerpání těchto prostředků. To musí být v souladu s vyhlášením programu, 

tedy např. u trenérů se musí jednat o trenéry minimálně II. třídy (popř. licence B). 

 Není tedy podmínkou, že projekt musí u neolympijských sportů zaštiťovat trenér s licencí 

II. třídy, ale je podmínkou, že čerpat finance lze pouze na takovéto trenéry. 

 

• Na základě dotazů ČUS a žádosti Gymnastické federace došlo ke změna ve 

vyhlášení programu REPRE 

V programu se úpravou vyhlášení podporuje příprava sportovní reprezentace ve věkové 

kategorii nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní 

sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích. 

• Výluka datových schránek 

dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému 

datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 29. 12. 2017, 16:00 hod. – 2. 1. 

2018, 16:00 hod. Po tuto dobu nebude možné se do Vaší datové schránky přihlásit, resp. 

přijímat ani odesílat žádné datové zprávy. 



 Ročenka ČUS 2017 
Prosím o zaslání těchto podkladů do Ročenky ČUS 2017 do 16. 2. 2018 na 

adresu opatrny@cuscz.cz 

Text hodnotící úspěchy a neúspěchy vašeho svazu za poslední rok, délka textu by se 

měla pohybovat mezi jednou až dvěma normovanými stranami A4. 

Do hlavičky svazu označte případné změny červeně. 

Aktuální seznam mistrů ČR 

Dvou aktuálních fotografi 

 

 Evidence členské základy 
Národní sportovní svazy ČUS odevzdávají, dle Stanov ČUS, přehled registrovaných členů 

ze své svazové databáze vedené k 31. 12. 2017 kanceláři Managementu sportu ČUS do 30. 

ledna 2018. Statistiky dodané k tomuto datu budou uvedeny v Ročence ČUS a ve všech 

oficiálních statistikách ČUS. Sportovní svaz zašle statistiku členů na elektronickém nosiči 

v souborech .csv nebo .xlsx, v požadované struktuře, nebo ji elektronicky pošle na e-mail 

opatrny@cuscz.cz. Pro statistiky ČUS budeme evidovat pouze číselnou statistiku 

rozdělenou dle věkových kategorií a pohlaví.  

Věkové kategorie jsou pevně stanoveny takto:  

Žačky, žáci do 15 let věku s tím, že ten kdo v průběhu roku 2017 dovršil 15 let věku je 

započítán do dorostu. 

Juniorky, junioři do 19 let věku s tím, že ten kdo v průběhu roku 2017 dovršil 19 let věku je 

započítán do dospělých. 

Vzor: 

Sportovní svaz Celkem Muži Ženy Dospělí 
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Žáci Žačky Mládež 
Počet 

subjektů 

Český svaz 

aerobiku a 

fitness FISAF.cz 

6 929 258 3 816 4 074 24 427 226 2 178 2 855 156 

 

 Termíny jednání 2018 
PORADY  SEKRETÁŘŮ (Aula ČUS) 

 Čtvrtek:            18. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 24. 5., 21. 6.   (od 09:00 hod.) 

JARNÍ CELOSTÁTNÍ PORADY(sídlo ČUS - aula) 

Středa:                 6.6.       - NSS                                      (od 10:00 hod.)  

35. VH ČUS – 2018  (SC Nymburk) 

Sobota:            23. 6. 2018    . 
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