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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČUS, konané dne 13. 9. 2013 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Český atletický svaz, o.s.; Český badmintonový 

svaz; Česká baseballová asociace;  Českomoravský billiardový svaz; Český svaz házené; Český 
horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jógy; Český krasobruslařský svaz; Svaz kulturistiky a fitness ČR ;  
Česká asociace cheerleaders; Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; 
Český svaz ledního hokeje;  Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz moderní gymnastiky;   Svaz 
národní házené; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque 
klubů; Český svaz plaveckých sportů; Český svaz pozemního hokeje;    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 asociace univerzitního sportu;   Český svaz vodního lyžování;     
Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů: Česká boxerská asociace; Česká asociace extrémních sportů; Fotbalová asociace 

České republiky;  Česká golfová federace; Český svaz jachtingu; Česká jezdecká federace;  Český svaz 
juda, o.s.; Český lukostřelecký svaz; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Asociace rádiového orientačního 
běhu ČR ; Český svaz rekreačního sportu; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český tenisový 
svaz, o.s.; Český veslařský svaz; Český volejbalový svaz;     

 
Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká basketbalová federace, o.s.;  Český 

svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění;  Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky;  
Česká florbalová unie, o.s.; Česká gymnastická federace;  Českomoravský svaz hokejbalu; Český svaz 
kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí; Český korfbalový svaz;   Český svaz kuší; Český svaz metané; 
Český minigolfový svaz;  Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Česká asociace sportu psích spřežení;    
Český svaz rychlobruslení;   Český svaz skibobistů;  Česká asociace squashe, o.s.; Český šermířský 
svaz; Česká triatlonová asociace; Český svaz vodního motorismu;  Český svaz vodního póla;  Český 
svaz vzpírání; Svaz zápasu ČR;  ; (prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČUS) 

 
Porada byla zahájena v 9:00 za přítomnosti generálního ředitele ekonomických agend ČUS, Ing. Pavla 
Bendy, a pracovníka managementu sportu ČUS, Mgr. Davida Opatrného. 
V úvodu byla omluvena neúčast generálního sekretáře ČUS, Mgr. Jana Boháče z důvodu jeho účasti na 
MS ve vodním slalomu.  
 
 
Program : 

1. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 10. 9. 2013 
2. Různé 

 
 
1)  Informace z jednání VV ČUS konaného dne 10. 9. 2013 

Informace podal generální ředitel ekonomických agend ČUS P. Benda 

 

√  Aktuální informace předsedy 
Předseda ČUS M. Jansta informoval členy VV o jednání s předsedou rozpočtového výboru PSP ČR, 
P. Suchánkem, ve věci nezrealizovaného rozpočtového opatření k převedení  300 mil. Kč z 
investičních do neinvestičních prostředků odboru sportu MŠMT s tím, že nápravu nelze při 
rozpuštěné Poslanecké sněmovně zajistit. Následně pan Jansta jednal  i s  ministrem  školství 
v demisi Daliborem Štýsem,  který stav potvrdil a přislíbil uvolnit aspoň část neinvestičních prostředků 
cca 70 mil. Kč v rámci  MŠMT  a  dalších 30 mil. Kč z rezervy Programu V MŠMT. Po zprávě o 
nepřevedení investičních prostředků, které se tak stávají pro sportovní organizace pro rok 2013 
nepoužitelné, jednal pan předseda, za sportovní prostředí, na MF ČR o uvolnění zbývajících 
prostředků  z  rezervy  MF. Prostředky byly ministerstvem přislíbeny. Sérií jednání se podařilo získat, 
celkem ze tří zdrojů, 300 mil. Kč neinvestičních prostředků pro sportovní prostředí – Realizace 
v listopadu. 
Dále pan Jansta sdělil, že požadavek na sanaci povodňových škod v oblasti sportu, MŠMT 
podstoupilo vládě, kde bylo doporučeno, aby žádost o náhradu škod pro sportovní kluby byl předána 
Ministerstvu pro místní rozvoj.  MŠMT vyčíslilo požadavek sportovců (hlášena byla škoda za více jak 
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400 mil.) na 140 mil. Kč a žádá jeho pokrytí z finančních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, na 
všechny povodňové škody v ČR.     

√ Informace o financování ze státního rozpočtu 2013 - Komise pro financování 
M.Jansta  shrnul dosavadní závěry jednání s MF, ze kterých vyplývá, že v návrhu státního rozpočtu 
pro rok 2014 se počítá s částkou 2,9 miliardy Kč na sport prostřednictvím  kapitoly MŠMT a 
informoval o jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) k evropským fondům. K.Bauer 
informoval VV ČUS, že nový ministr MPSV chce zapojit sportovní prostředí do o čerpání fondů EU. 
K tomu to tématu je plánován další postup s účastí MPSV, MZdr, MŠMT, ČOV a ČUS. 

√ Zpráva  Komise VV ČUS pro zjištění podílu odpovědnosti konkrétních představitelů ČSTV  
na ztrátě majetkového podílu ČSTV v SAZKA,a.s. 
Projednání materiálu bylo odloženo na příští jednání VV ČUS dne 8.10. 2013. 

√ Směrnice ČUS o stanovení členských příspěvků na činnost SCS - Komise pro strategii péče o SK/TJ  
Směrnice se týká okresních sdružení ČUS, které mají povinnost v roce 2013 odvést poplatek 1 Kč za 
člena, svazů se směrnice nedotýká. 

√ Analýza nájemních smluv - Komise pro strategii  a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS 
Do smluv nájemců lyžařských areálů budou zakomponovány klauzule o ukončení všech jimi 
sjednaných nájemních smluv, společně s ukončením smlouvy o pronájmu podniku. Smluvně je 
ošetřeno také případné zkupování pozemků pod sjezdovkami současnými nájemci.  

√ Informace o stavu pozemků  v lokalitě Strahov  
Pan Benda informoval o nedůsledném nárokování pozemků v devadesátých letech, na které jsme 
měli nárok a které nyní vlastní Magistrát hlavního města Prahy. M.Jansta navrhl předložit VH ČUS 
podrobnou zprávu, jak jsme přišli o majetek na Strahově.  
Konala se opakovaná jednání s MŠMT ve věci řádného udělení souhlasu s převodem nemovitostí na 
Strahově do vlastnictví FAČR, na něž byla v minulosti čerpána státní dotace. Předběžný souhlas (bez 
formálních náležitostí) byl získán. Probíhají také přípravy a provedení odhadu pozemků určených 
k následné směně mezi FAČR a hl. m. Praha. Směna má za účel scelit pozemky do funkčních celků, 
tak aby odpovídaly vlastníkovi budovy. 

√ Výroční zpráva VOŠ ČSTV, s.r.o., za školní rok 2012/2013 
V novém ročníku je 45 nových studentů . Pro velký zájem tak byla otevřena druhá studijní skupina a 
celková kapacita prvního ročníku byla zvýšena na 60 míst. VOŠ proto může nové zájemce přibírat 
ještě do 10. října. Pan Benda uvedl, že činnost školy je obchodně pozitivní, hospodaření se do konce 
roku srovná, trend se zdá být dobrý. 
 

√ Schválení rozsahu žádostí o státní podporu MŠMT pro rok 2014 - Provozní dotace ČUS 
VV schválil žádost o neinvestiční dotaci ve výši 15 mil. Kč z Programu V Organizace sportu, 
která bude určena k podpoře svazů, které neobdrží prostředky přímo od MŠMT nebo by 
obdržely dotační prostředky na velmi nízké úrovni.  

√ Schválení rozsahu žádostí o státní podporu MŠMT pro rok 2014 - Investice PS Podolí 
Byla schválena žádost o dotace ve výši 16.6 mil. z programu MŠMT 133513 a cca 3 mil. na Stroje a 
zařízení národní reprezentace. Případné získané dotace budou využity k modernizaci majetku PS 
Podolí, který je většinou v havarijním stavu. 

√ Schválení rozsahu žádostí o státní podporu MŠMT pro rok 2014 - Investice SC Nymburk 
V žádosti o investiční dotace z programu MŠMT 133513, jednak žádáme o investice do modernizace 
a rekonstrukce majetku, která se dlouhá léta odkládala, ale i o investiční dotaci na výstavba nového 
ubytovacího zařízení v hodnotě 266 mil. Kč. V této souvislosti porada vedení ČUS navrhla projednat s 
ČOV a s rezortním ministerstvem dlouhodobý program výstavby OC Nymburk a dalších olympijských 
center, vč. zabezpečení jejich financování.  
 

2)  Různé 

√ Boj proti dopingu – přednášky 24. 9 a 26 .9. 2013 
Česká unie sportu (ČUS) Vás, ve spolupráci s Antidopingovým výborem České republiky (ADV ČR), 
zve na dvě přednášky k problematice boje proti dopingu. S přispěním obou organizací jsou přednášky 
přístupny  zdarma všem zájemcům. Přednáška může sloužit k proškolení svazových odborníků na 
tuto oblast tak, aby mohli pokračovat v osvětě v rámci svazu. 
  
Přednáška: Svaz a problematika dopingu      24.9.2013 od 14.30 do 16.30           
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Určeno funkcionářům svazů především v oblasti administrativy (sekretáři, členové disciplinárních a 
soutěžních komisí atp.) 
  
Přednáška: Doping ve sportu       26.9.2013 od 16.00 do 18.00 
Určeno trenérům, sportovcům a funkcionářům 
  
Bližší podrobnosti k tématům přednášek poskytne Mgr. M. Polák (polak@antidoping.cz),  rezervace 
na opatrny@cuscz.cz.    

 

√ Nový web ČUS 
ČUS zprovoznila k 1. září 2013 nové webové stránky, které naleznete na adrese www.cuscz.cz . 
Změna vzhledu webu je patrná na první pohled. Stránky jsou modernější, a přehledné. Významným 
posunem pro uživatele je třístupňové rozbalovací hlavní menu, kde přehledně najdete většinu 
informací ze starého webu a řadu nových rubrik. 
Podstatnou změnou je také mnohem širší prezentace sportovních služeb poskytovaných ČUS nejen 
veřejnosti, ale také klubům a firmám.  
Spodní menu je členěno dle typických skupin návštěvníků webu. Další zvýšení uživatelského 
komfortu přináší např. fulltextové vyhledávání v rámci celého webu nebo kontaktní formulář, který je 
pevnou součástí všech stránek webu. 
 
                                            
Příští porada se uskuteční v pátek 11. října  2013 od 9:00 hod  v aule budovy ČUS na Strahově. 


