ZÁPIS
z jednání 40. valné hromady České unie sportu, z.s.
konané dne 22. června 2022 ve Sportovním centru Nymburk

V souladu se Stanovami České unie sportu, z.s., svolal Výkonný výbor ČUS (usnesením č. 22/18/194 ze dne 15.
3. 2022) 40. valnou hromadu České unie sportu, z. s., na středu dne 22. června 2022 od 10:00 hod.,
do Sportovního centra Nymburk na adrese Sportovní 1801, Nymburk.
Jednání se účastnili s hlasem rozhodujícím delegáti národních sportovních svazů (NSS) - 62, dle prezenční listiny,
delegáti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (SK/TJ) - 78, dle prezenční listiny, kteří se prokázali
vyplněným a vysílací složkou právoplatně potvrzeným mandátem. Dále se jednání účastnili členové VV ČUS,
předseda, místopředseda a členové Revizní komise ČUS, místopředseda a členka Legislativní rady VV ČUS,
zástupci KO ČUS, předsedové komisí a poradních sborů zřízených VV ČUS, vedoucí odborů sekretariátu ČUS,
notářka, a členové organizačního štábu (dle prezenční listiny). Z jednání byl pořizován audio záznam pro přepis.
Jednání 40. VH zahájil v 10:10 hod. z pověření VV ČUS Jan Boháč, generální sekretář ČUS. Delegáti 40. valné
hromady ČUS v úvodu jednání bez připomínek schválili předložený jednací řád valné hromady, a také program
jednání valné hromady, volební řád a složení volební komise.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu 40. valné hromady ČUS
3. Schválení programu
4. Schválení volebního řádu 40. valné hromady ČUS
5. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové a volební komise
6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČUS od 39. valné hromady ČUS
7. Informace o vývoji obžaloby ČUS
8. Zpráva Revizní komise ČUS
9. Zpráva o hospodaření ČUS k 31. 12. 2021
10. Zpráva o majetku ČUS k 31. 12. 2021
11. Rozpočet ČUS pro rok 2022
12. Diskuse k předloženým zprávám a schválení usnesení ke zprávám
13. Dispozice s majetkem ČUS
14. Dodatečná volba člena VV ČUS
15. Různé
16. Závěr
Dále byly v souladu s jednacím řádem 40. VH ČUS zvoleny orgány valné hromady:

ČLENOVÉ PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA
Výkonný výbor ČUS
Miroslav JANSTA
Marek HÁJEK
Filip Hobza

předseda České unie sportu
místopředseda České unie sportu
člen Výkonného výboru České unie sportu

Zástupci národních sportovních svazů
Radka Mothejzíková
Česká asociace sportu pro všechny
Jan Bloudek
Český horolezecký svaz
Jan Boháč
Český svaz kanoistů
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Zástupci SK/TJ
Kateřina Bauerová
Stanislav Volek
Vojtěch Čižinský

Sportovní unie Karlovarska
Okresní sdružení České unie sportu Vsetín
Sportovní unie Chrudimska

ČLENOVÉ MANDÁTOVÉ KOMISE
Zástupci národních sportovních svazů
Soňa Fáberová
Český nohejbalový svaz
Ondřej Šebek
Český veslařský svaz
Marek Pakosta
Český volejbalový svaz
Zástupci SK/TJ
Lubomír Bäuchel
Jana Šádková
Jaroslav Lebeda

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
Okresní sdružení ČUS Uherské Hradiště
Tělovýchovná unie Sokolov

ČLENOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Zástupci národních sportovních svazů
Miloslav Šeba
Český svaz ledního hokeje
Marek Lazor
Český svaz Taekwon-Do ITF
Ivana Ertlová
Česká asociace univerzitního sportu
Zástupci SK/TJ
Irena Lehárová
Jaroslav Chvalný
Roman Marek

Okresní unie sportu Rakovník
Pražská tělovýchovná unie
Okresní sdružení České unie sportu Litoměřice

Pracovní předsednictvo zvolilo ze svého středu předsedajícího valné hromady Jana Boháče, delegáta za Český
svaz kanoistů.
Zdravici k delegátům s informacemi o činnosti a záměry Národní sportovní agentury vystoupil předseda Národní
sportovní agentury Filip Neusser. Zprávu o činnosti přednesl ve svém vystoupení Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu, který zdůraznil rezignaci státu na podporu sportu, dlouhodobý nezájem vlád ČR o skutečný
stav sportovního prostředí a související zhoršující se zdravotní stav populace a upozornil na kritickou finanční
situaci klubů provozujících sportovní zařízení. Následně vystoupil místopředsedy ČUS Marek Hájek, který
komentoval stav soudního procesu v obžalobě ČUS a jejích představitelů. Výsledky práce Revizní komise ČUS
prezentoval ve zprávě předsedy komise její předseda Leopold Bambula. Zprávu o hospodaření ČUS v roce 2021
doprovodil výkladem Pavel Benda, generální ředitel ekonomických agend ČUS. Pokračoval prezentací ke Zprávě
o majetku. Posledním ekonomický tématem bylo představení návrhu Rozpočtu ČUS na rok 2022. Ke všem
zprávám měli delegáti k dispozici detailní písemné podklady. V diskusi nebylo ke zprávám a navrhovaným
usnesením, žádných připomínek, doplnění či dotazů. V diskusi vystoupil s příspěvkem Ivan Huml, delegát za OS
ČUS Kladno s návrhem na rozšíření usnesení ke zprávě o činnosti, které pracovní předsednictvo následně
připravilo ke schválení.
Následně proběhlo hlasování k předneseným zprávám a návrhům usnesení. Předkládané návrhy byly schváleny.
V dalším bodu programu VH ČUS po prezentaci navrhovaných dispozic s majetkem ČUS, kterou přednesl
generální ředitel ekonomických agend ČUS, bylo přijato navrhované usnesení. V dodatečné volbě člena
Výkonného výboru ČUS, kterou provedl představitel zvolené volební komise Marek Lazor, byl zvolen Petr
Fousek, předseda FAČR, jako jediný kandidát navrhovaný třinácti sportovními svazy. Po projednání všech bodů
programu 40.VH ČUS předseda ČUS poděkoval účastníkům za konstruktivní jednání a organizačnímu týmu za
dobrou přípravu a hladký průběh akce a řídící jednání poté 40. VH ČUS ukončil.
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Delegáti valné hromady projednali všechny body navrženého a schváleného programu jednání a přijali níže
uvedená usnesení.

SOUBOR USNESENÍ
PŘÍJATÝCH 40. VALNOU HROMADOU ČESKÉ UNIE SPORTU
konané dne 22. června 2022 v SC Nymburk
Usnesení č. 1 Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS od 39. valné hromady ČUS
40. valná hromada ČUS
schvaluje
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 39. valné hromady ČUS
vyzývá
1) orgány státní správy, zejména předsedu vlády ČR z titulu gesce za oblast sportu, ministra školství, z titulu
gesce za oblast školního sportu, Národní sportovní agenturu a Parlament ČR, zejména příslušné podvýbory
Senátu a poslanecké sněmovny, aby urychleně přijaly konkrétní kroky k plnění státní koncepce SPORT 2025 v
oblasti financování sportu, kde současný stav se nachází v jedné čtvrtině koncepcí stanovené výše, a aby zařadily
oblast sportu do stejné priority s financováním kultury.
2) Národní sportovní agenturu a ministerstvo financí ČR, aby vytvořily podmínky pro vypsání investičního
dotačního programu pro výstavbu a obnovu národních sportovních center pro přípravu ke státní reprezentaci
seniorských i juniorských věkových skupin.
3) Národní sportovní agenturu a ministerstvo financí ČR aby vytvořily podmínky pro úhradu skokově zvýšených
nákladů na energie sportovišť v dotačních programech pro sportovní subjekty.
Usnesení č. 2 Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu k 31. 12. 2021
40. valná hromada ČUS
schvaluje
Zprávu Revizní komise ČUS
Usnesení č. 3 Ke Zprávě o hospodaření ČUS k 31.12.2021
40. valná hromada ČUS
schvaluje
bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2021, vč. poskytnutých příspěvků a předpokládaných prioritních investic
financovaných z vlastních a veřejných zdrojů, dále předpokládané prioritní investice financované z vlastních
zdrojů ČUS a z případných dotací z veřejných zdrojů od roku 2022 a dále (část F., kapitola III. tohoto materiálu)
bilanci státních zdrojů za rok 2021
výsledek hospodaření České unie sportu za rok 2021 ve výši zisku (plus) 25.476.517,62 Kč a její zaúčtování takto:
částka (plus) 25.476.517,62 Kč se zúčtovává na Nerozdělený zisk (účet 932001)
ukládá
v rámci předpokládaných prioritních dotačních investic do národních sportovních center (tj. Národní sportovní
centrum Nymburk a Národní sportovní centrum Podolí) podávat příslušné žádosti o poskytnutí finančních
prostředků (dotací) a tyto upravovat dle příslušných Výzev/ Programů či požadavků poskytovatele, a to vč.
finančního rozsahu celého projektu
určuje
auditora České unie sportu pro letošní rok, a to firmu BDO Audit s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4 Chodov, IČ: 45314381
Usnesení č. 4 Ke Zprávě o majetku ČUS k 31.12.2021
40. valná hromada ČUS
schvaluje
předložený materiál
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ukládá
Výkonnému výboru ČUS pokračovat v aktivitách směřujících k řešení majetkoprávních vztahů ve sportovních
centrech ČUS, tj. především v otázce vyřešení sjednocení vlastnictví majetků v Podolí, na Zadově i v Nymburku,
dále pak vyhodnotit ztrátové, potenciálně ztrátové či dlouhodobě neproduktivní provozy či majetkové účasti a
navrhnout jejich řešení.
Usnesení č. 5 K Rozpočtu ČUS pro rok 2022
40. valná hromada ČUS
schvaluje
návrh rozpočtu ČUS na rok 2022
bere na vědomí
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2022
ukládá
Výkonnému výboru ČUS
přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpočtu ČUS a v oblasti vlastních zdrojů v případě, že některý z
předpokladů nenastane nebo nastanou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá
přijímat operativní rozhodnutí v oblasti státních zdrojů v případě, že některý z předpokladů nenastane nebo
nastanou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá (např. navýšení/snížení státních prostředků apod.)
v případě obdržení prostředků ze státního rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s příslušným Rozhodnutím o
poskytnutí dotace a v souladu s Podmínkami čerpání dotace
Usnesení č. 6 K dispozicím s majetkem ČUS
40. valná hromada ČUS
schvaluje
zrušení, respektive vzdání se věcného předkupního práva zřízeného ve prospěch ČUS k nemovitým věcem –
pozemkům zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha pro k.ú. Břevnov, na listu vlastnictví 10091, a to konkrétně k pozemkům:
parc. č. 2482/11, výměra 3066 m2, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 2482/20, výměra 973 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
zmocňuje
Výkonný výbor ČUS, aby projednal a zpracoval příslušnou smlouvu / dohodu, eventuálně provedl další a jiné
úkony potřebné k realizaci zrušení věcného předkupního práva ČUS k výše uvedeným pozemkům a potřebné k
realizaci následného zániku tohoto práva jeho výmazem z katastru nemovitostí.
Usnesení č. 7 K dispozicím s majetkem ČUS
40. valná hromada ČUS
schvaluje
bezúplatný převod budovy bez čp/če, umístěné na pozemku parc. č. 2270/28 v k. ú. Stará Boleslav z vlastnictví
ČUS na členský subjekt ČUS LTC Houštka, z.s., IČ: 16555741.
zmocňuje
Výkonný výbor ČUS, aby projednal a zpracoval příslušnou smlouvu / dohodu, eventuálně provedl další a jiné
úkony potřebné k realizaci převodu vlastnictví ČUS k výše uvedené budově na nového vlastníka a potřebné k
realizaci změny vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 8 K dodatečné volbě člena Výkonného výboru ČUS
40. valná hromada ČUS – delegáti národních sportovních svazů v dodatečné volbě
volí
člena Výkonného výboru České unie sportu Petra Fouska,
nar. 19. 11. 1962, bytem Mečíková č.p. 2851/10, Praha – Záběhlice, 106 00
Jednání 40. VH ČUS bylo ukončeno ve 13:06 hod.
Zapsala: Andrea Vokatá, LPO ČUS
Správnost ověřil: Mgr. Jan Boháč
dne: 23.6. 2021 předsedající 40. valné hromady České unie sportu, z.s
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