ZÁVĚRY
z porady sekretářů svazů sdružených v České unii sportu, konané dne 11. 10. 2013 v Praze
Přítomni:
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Český badmintonový svaz; Česká baseballová
asociace; Česká basketbalová federace, o.s.; Český svaz cyklistiky; Fotbalová asociace České republiky;
Česká gymnastická federace; Český svaz házené; Český svaz jachtingu; Český svaz juda, o.s.; Český
svaz kanoistů; Český krasobruslařský svaz; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová
unie, o.s.; Český svaz ledního hokeje; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz moderní gymnastiky;
Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Svaz národní házené; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz
orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; Český svaz pozemního hokeje; Asociace rádiového
orientačního běhu ČR; Česká rugbyová unie; Český svaz silového trojboje, o.s.; Česká softballová
asociace; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.; Český svaz Taekwon-Do ITF; Česká
triatlonová asociace; Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský svaz; Český svaz vodního
lyžování; Český svaz vodního póla; Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR;
omluveni:
zástupci sportovních svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Českomoravský billiardový svaz; Česká
asociace extrémních sportů; Český svaz jógy; Český lukostřelecký svaz; Česká Muay -Thai asociace,
o.s.; Český svaz plaveckých sportů; Česká asociace sportu psích spřežení; Českomoravská sáňkařská
asociace, o.s.; Český volejbalový svaz;
nepřítomni:
zástupci sdružených svazů:
Český atletický svaz, o.s.; Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových
umění; Česká boxerská asociace; Český svaz curlingu; Česká florbalová unie, o.s.; Česká golfová
federace; Českomoravský svaz hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Česká jezdecká federace;
Česká unie kolečkových bruslí; Český korfbalový svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Český svaz kuší;
Česká asociace cheerleaders; Český svaz metané; Český minigolfový svaz;; Český svaz rekreačního
sportu; Český svaz rychlobruslení; Český svaz skibobistů; Česká asociace squashe, o.s.; Český
šermířský svaz; Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz vodního motorismu; Český svaz vzpírání;
(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČUS).

Porada byla zahájena v 9:05 za přítomnosti generálního sekretáře České unie sportu (ČUS), Mgr. Jana
Boháče, generálního ředitele ekonomických agend ČUS Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu
sportu ČUS Mgr. Davida Opatrného.
J. Boháč informoval přítomné o dohodě ČUS s ČOV, že na porady sekretářů bude pravidelně přizván
zástupce ČOV, aby informoval sportovní svazy o agendách, které jsou v kompetenci ČOV.
Z tohoto důvodu byli na jednání přizváni generální sekretář Českého olympijského výboru (ČOV), Petr
Graclík a sportovní ředitel Českého olympijského výboru, Martin Doktor.
Program:
1. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 8. 10. 2013
2. Informace z ČOV
3. Různé

1) Informace z jednání VV ČUS konaného dne 8. 10. 2013
Informace podal generální sekretář Mgr. Jan Boháč
√

Aktuální informace předsedy
M. Jansta informoval členy VV ČUS o pokračování spolupráce s Asociací krajů České republiky. ČUS
zorganizoval pro AK ČR ve Sportovním centru Nymburk zasedání komise Rady Asociace krajů ČR
pro školství, do jejíž kompetence spadá i sport. Pod vedením hejtmana Karlovarského kraje Josefa
Novotného komise jednala o financování a rozvoji sportu na všech úrovních. Jednání komise se jako
hosté účastnili předseda ČUS Miroslav Jansta a předseda ČOV Jiří Kejval, kteří zástupce krajů
informovali o možnostech společného postupu při financování sportu v krajích s použitím části
prostředků ČOV získaných z loterií a kursových sázek a příspěvků z rozpočtu krajů. M. Jansta
seznámil zástupce krajských samospráv s hlavním úkolem ČUS, kterým je poskytování servisu
sportovním subjektům, kde hlavní úlohu bude plnit struktura krajských a okresních Servisních center
sportu. K financování sportu byla vytvořena společná komise AK ČR, ČUS a ČOV. Za sport jsou do
komise nominováni M. Hájek, V. Holub, J. Kynos, J. Chvalný, sekretář komise L. Malý.
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√

Informace o financování ze státního rozpočtu 2013 a 2014 - Komise pro financování
M. Jansta podal podrobnou informaci o financování sportovního prostředí ze státního rozpočtu v roce
2013. Konstatoval, že objemy financování na rok 2013 budou dodrženy. Díky intenzivnímu jednání se
podařilo získat chybějící neinvestiční zdroje, avšak jejich uvolnění vázne na administrativním postupu
mezi MF ČR a MŠMT. M. Jansta opětovně potvrdil příslib MŠMT o plánovaném objemu státní
podpory na rok 2014 ve výši roku 2013.
L. Varhaník informoval o žádosti o povodňové pomoci, která je stále bez odpovědi na Ministerstvu pro
místní rozvoj. Dne 23. 10. 2013 by měl být celý materiál o povodňové pomoci předložen na jednání
vlády. Výše odškodnění by měla být známa po tomto jednání vlády.

√

Realizace projektu SCS - Komise pro strategii péče o SK/TJ
M. Hájek informoval VV ČUS o aktivitách SCS, které v současnosti poskytují servis pro SK/TJ při
administraci dotací. V příštím roce se s nimi mimo jiné počítá při poskytování odborného poradenství
a služeb souvisejících s novou právní úpravou spolků dle nového občanského zákoníku, po kterých
bude ze strany sportovních klubů a jednot poptávka. Základem existence SCS je systém
vícezdrojového financování, jehož součástí jsou místní samosprávy, kraje, MŠMT a v neposlední
řadě ČUS.

√

Návrh na doplnění komise - Komise pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS
Místopředseda ČUS M. Hájek navrhl za zesnulého Z. Hrubého doplnit komisi o J. Boháče.

√

Návrh formy řešení dalšího rozvoje SC Nymburk - Komise pro rozvoj SC Nymburk
M. Jansta podal aktuální informaci o pozici ČUS v jednání s ČOV k budoucnosti SC Nymburk.
Jednání o vzniku společného nového subjektu, který by rozvoj olympijského centra v budoucnu
zajišťoval, stále probíhají. Výkonné výbory obou organizací hledají vhodnou formu a postup. O
investice ze státního rozpočtu 2014 v potřebných objemech již ČUS zažádala.

√

Pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS a k aktualizaci údajů
pasportu sportovních zařízení k 31.12.2013
Na zasedání VV ČUS upozornil M. Hájek na drobné úpravy týkající se vkládání doplňujících informací
o členské základně ze strany sportovních svazů. Svazy doplňují do základní databáze, získané
sběrem dat z okresů, svoji členskou základnu sportovních klubů a tělovýchovných jednot
nesdružených po linii okresních sdružení ČUS (+ členy ČOS a jiných střešních organizací). V roce
2013 bude umožněno sportovním svazům dohrát i členy pouze s datem narození bez rodného
čísla (ve formátu dat jako pro MŠMT). O přesném postupu hlášení členské základny budou sdružené
subjekty informovány v dopisu s pokyny předsedy.
J. Boháč pro sekretáře svazů upřesnil, že ČUS upravila funkčnost používaného programu IS ČUS
tak, aby národní svazy mohly použít pro svá hlášení členů do IS ČUS excelovský soubor, který
musely nově vytvořit pro MŠMT v rámci podávání žádostí o státní podporu pro rok 2014.

√

Návrh termínů jednání orgánů a porad ČUS
Byly schváleny následující termíny:
Výkonný výbor ČUS:
14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 13.05., 17.06.
Porada sekretářů ČUS:
17.01., 14.02., 14.03., 11.04., 16.05., 20.06.
Celostátní porady: podzim 2013: 05.11. – TJ/SK, 06.11. – SVAZY
jaro 2014: 15.04 .– TJ/SK, 16.04. – SVAZY (pouze návrh termínů)
29.valná hromada ČUS:
26.04.2014

2) Informace z ČOV
Informace podali generální sekretář ČOV Petr Graclík a sportovní ředitel ČOV Martin Doktor
√

Rozdělení činností a zodpovědnosti mezi ČOV a ČUS
Petr Graclík informoval o dohodě mezi ČOV a ČUS týkající se rozdělení kompetencí mezi obě
organizace. ČOV jako střešní organizace zastupuje sportovní prostředí navenek, tj. směrem ke státní
správě, zahraničí apod., uvnitř spolupracuje primárně se sportovními svazy a sdruženými
organizacemi. ČUS na základě dlouhodobě fungující struktury spolupracuje a komunikuje primárně se
základnou - s tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby a kraji a poskytuje servis svazům na
všech úrovních podle jejich požadavků.
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√

Poradní skupina pro návrh klíčů dělení prostředků ČOV z loterií
P. Graclík prezentoval základní parametry pro dělení prostředků z loterií s tím, že hlavními hledisky
jsou - transparentní a jasné klíče s dlouhodobým použitím, rozdělit prostředky pro mládež (s horní
hranicí juniorského věku), rozdělit prostředky všem uznaným sportovním organizacím, zohlednit
FAČR a ČSLH, na které se sází nejvíce, vyvážit kritérium členské základny (často nepřesné údaje).
ČOV bude usilovat o navýšení odvodu přes ČOV v dalších letech a chce realizovat model finanční
spolupráce s jednotlivými kraji pro znásobení prostředků pro sport na regionální úrovni.

√

Povodňová pomoc
ČOV předal požadavek na sanaci povodňových škod v oblasti sportu MŠMT a to je podstoupilo
Ministerstvu pro místní rozvoj. Dne 23. 10. 2013 půjde celý materiál na jednání vlády. Informace jsou
dostupné na internetu ČOV http://www.olympic.cz/upload/files/p9a4akpdbh-TZ-povodne-skodytabulka.pdf
Dále byli sekretáři svazů informováni o Aktivitách ČOV k přípravě komplexní informace o dopadech
Nového občanského zákoníku na sportovní subjekty; o ZOH v Soči + Projekt Soči – Letná; o Plánu
lékařského zabezpečení; o kandidátech pro volby do orgánů mezinárodního a evropského
olympijského výboru (MOV, EOV) a o plánech na přestavbu sídla – stávající budovy ČOV.
Bližší informace najdete v přiložené prezentaci.

3) Různé
√

Nový občanský zákoník – vytvoření vzorových stanov
J. Boháč informoval, že Česká unie sportu nyní připravuje vzorové stanovy, které již budou odpovídat
znění nového občanského zákoníku. Ty by měly být připravené do celostátních porad předsedů
národních sportovních svazů. Po schválení prováděcích předpisů ze strany státu ČUS připraví a
poskytne přehledný návod k registraci nových stanov, kterou by měly provádět příslušné rejstříkové
soudy, a k dalším postupům, které bude postupně nutné v klubu – tělovýchovné jednotě učinit, aby
bylo vyhověno všem podmínkám nového zákona. V současnosti by procesu příprav informace pro
svazy velmi pomohlo, kdybyste své dotazy ohledně nového občanského zákoníku a jeho uvedení
do praxe, sdělili prostřednictvím on-line dotazníku na http://www.olympic.cz/text/pravni-dotaz .

√

Projet ČUS „Sportuj s námi!“
Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných,
pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a
pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Do projektu jsou
vybírány akce, která splňují nastavená kritéria (cílová skupina, prestiž, kvalita, tradice, organizační
zajištění, zapojení veřejnosti, vlastní sportovní úroveň atd.). Jedná se převážně o akce v krajích,
okresech a obcích ČR, akce v regionech různého rozsahu a pestrého sportovního zaměření, veřejně
přístupné sportovní akce a soutěže základních (místních) sportovních organizací.
Diskuse:
Dotaz: Ivo Eichler, Český svaz kanoistů: poukázal na zbytečně vysokou administraci při podávání
žádostí na programy MŠMT I – V. Ty samé informace se musí podávat několikrát a u každého
programu znova.
Odpověděl Jan Boháč: na tyto problémy již několikrát ČUS poukazovalo, ale požadavek vychází
z potřeb NKU, kontrolního orgánu MŠMT a odboru sportu MŠMT. Každý z úřadů požaduje jinou formu
podání a archivace údajů. Po volbách bude o problému znovu s MŠMT jednáno.
Dotaz: Michal Konečný, Česká basketbalová federace: informoval se na finanční pokrytí lékařské
péče poskytované ČOV pro českou reprezentaci, na smlouvy s jednotlivými pojišťovnami.
Odpověděl: Martin Doktor: poskytnutí péče reprezentantovi, který má zdravotní pojišťovnu, která
nemá smlouvu s centrem, by nemělo zabránit poskytnutí péče.
Příští porada se uskuteční v pátek 15. listopadu 2013 od 9:00 hod v aule budovy ČUS na Strahově.
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