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Z Á V Ě R Y 

z porady sekretářů svazů sdružených v ČUS, konané dne 17. 5. 2013 v Praze 
 
Přítomni :  
zástupci sportovních svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Česká asociace amerického fotbalu; Český 

atletický svaz, o.s.; Česká basketbalová federace, o.s.; Český svaz házené; Českomoravský svaz 
hokejbalu; Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jachtingu; Česká jezdecká federace;  Český svaz 
juda, o.s.; Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí;  Český krasobruslařský svaz;    Česká 
kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.;  Český lukostřelecký svaz; Svaz lyžařů 
České republiky, o.s.;    Český svaz moderního pětiboje, o.s.;  Svaz národní házené;  Český svaz 
orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; Český svaz plaveckých sportů;   Asociace rádiového 
orientačního běhu ČR ;  Česká rugbyová unie;   Český svaz silového trojboje, o.s.;    Česká asociace 
stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.;  Český svaz Taekwon-Do ITF;  Česká triatlonová asociace; Česká 
asociace univerzitního sportu; Český veslařský svaz;  Svaz zápasu ČR;  ;          

Omluveni :  
zástupci sportovních svazů:   Český badmintonový svaz; Česká baseballová asociace;  Českomoravský billiardový 

svaz;      Česká asociace extrémních sportů; Český svaz jógy; Česká asociace cheerleaders;  Český svaz 
metané;  Český svaz moderní gymnastiky; Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.;  Český svaz 
skibobistů; Česká softballová asociace; Česká asociace squashe, o.s.; Český tenisový svaz, o.s.;       
Český volejbalový svaz;   Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;  

Nepřítomni :    
zástupci sdružených svazů: Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění; Česká boxerská 

asociace; Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky;  Česká florbalová unie, o.s.; Fotbalová asociace 
České republiky; Česká golfová federace; Česká gymnastická federace; Český korfbalový svaz;  Svaz 
kulturistiky a fitness ČR ; Český svaz kuší;    Český svaz ledního hokeje;    Český minigolfový svaz;   
Česká Muay -Thai asociace, o.s.;  Český nohejbalový svaz, o.s.;    Český svaz pozemního hokeje; Česká 
asociace sportu psích spřežení;  Český svaz rekreačního sportu;  Český svaz rychlobruslení;        Český 
šermířský svaz;      Český svaz vodního motorismu; Český svaz vodního lyžování; Český svaz vodního 
póla; Český svaz vzpírání;   (prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV) 

 
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 a účastníci byli 
seznámeni s programem jednání. 
 
Program : 

1. Informace z jednání VV ČUS konaného dne 14. 5. 2013 
2. Různé 

 
1)  Informace z jednání VV ČUS konaného dne 14. 5. 2013 

Informace podal generální ředitel ekonomických agend ČUS P. Benda 

√  Aktuální informace předsedy 
V rámci informace předsedy o dalším postupu ČUS ve sporu se SSS ČR otevřel předseda otázky 
zodpovědnosti konkrétních představitelů bývalého vedení ČSTV při ztrátě SAZKA, a.s. Na základě 
závěrů právních analýz se domnívá, že bývalý předseda představenstva a generální ředitel Sazky 
Aleš Hušák, na něhož před měsícem organizace podala rozsáhlou žalobu, nemusí být jedinou 
zodpovědnou osobou, která stojí za pádem loterijní společnosti. Byla ustavena komise, která má za 
úkol zjistit zodpovědnost konkrétních představitelů bývalého vedení ČSTV při ztrátě SAZKA, a.s., jako 
zdroje financování českého sportu. Jejími členy jsou Pavel Suk, Miroslav Pelta a Miroslav Jansta. 
První výstupy z práce komise se očekávají na podzim tohoto roku. 
Dne 23. 5. 2013 proběhne v Českých Budějovicích jednání zástupců České unie sportu s Asociací 
krajů ČR. Cílem tohoto jednání je seznámit účastníky s modelem financování sportu v Jihočeském 
kraji a pokusit se přenést tento model na ostatní kraje. 
 

√ Návrh na zrušení komisí VV ČUS 
Výkonný výbor rozhodl zrušit komise, jejichž cíl práce byl naplněn, nebo je realizován komisemi ČOV. 
Zrušena byla komise VV ČUS pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a Mediální komise. 
Předsedou Komise pro financování sportu byl VV ČUS jmenován místopředseda ČOV pro ekonomiku 
L. Varhaník. 
 



 - 2 - 

√ Komise pro financování sportu 
Předseda ČOV Jiří Kejval informoval o financování sportu v roce 2013 a 2014. Pro rok 2014 je do 
návrhu státního rozpočtu, dle informace ministerstva financí, navrhován stejný objem financí pro sport 
jako v roce 2013. Podal též informace o průběhu projednávání novely loterního zákona v parlamentu. 
Zákon má již za sebou 2. čtení a je v něm zakotven odvod 5% výnosů z loterií pro ČOV, tzn. celé 
sportovní prostředí. ČOV připravuje parametry rozdělování zdrojů, které by měly být k dispozici na 
základě tohoto zákona.  
Pan Kejval také nastínil plány na připravovanou konferenci o financování sportu. Konference se bude 
konat pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase a měla by hledat cesty pro systémové financování 
sportu a především větší zapojení mládeže do sportu. 

√ Komise pro strategii péče o SK/TJ 
V rámci Rozpočtového opatření č. 1. k rozdělení a distribuci státní podpory podle Rozhodnutí MŠMT 
k programu IV.,  byl schválen návrh na rozdělení neinvestičních dotací pro SK a TJ pro rok 2013. 
Bude tak možné zahájit distribuci příspěvků na údržbu a provoz pro víceoborové TJ, které žádaly o 
dotaci MŠMT, Programu IV, prostřednictvím ČUS. Administrace bude prováděna prostřednictvím 
Okresních sdružení ČUS.  

√ Komise pro přípravu změny sídla ČUS 
Pro dokončení převodu a prodeje majetků na Strahově schází podpis smlouvy mezi FAČR a ČAS. 
Byla také organizována prohlídka prostor malé arény O2 arény v Praze Libni, kde se počítá 
s vybudováním sídla pro sportovní svazy. Prezentace projektu se zúčastnilo pouze 11 svazů. Projekt 
je v počáteční fázi a dostavba je plánována nejdříve v roce 2015. 

√ Memorandum  
Výbor projednal a podpořil uzavření společného memoranda, které uzavírá 38 olympijských sportů a 
střešní organizace, město Nymburk, KÚ Středočeského kraje a MŠMT. Jedná se o Memorandum o 
vzájemné spolupráci při realizaci a podpoře přípravy, výstavby, financování a provozu Olympijského 
centra v Nymburku. Smyslem memoranda je politické vyjádření potřeby pro český sport, ne zájmy 
jednotlivých svazů.  
   
 

Ekonomické informace podal generální ředitel ekonomických agend ČUS P. Benda 

√ Rozbor výsledku hospodaření ČUS za leden – březen 2013  
V oblasti vlastní činnosti (Aparát a volené orgány) je rozpočet čerpán na 15,42 %, což znamená 
úsporu proti předpokládanému lineárnímu průběhu nákladů 9,6 %. V nákladech nejsou započteny 
energie, média a náklady spojené s přejmenováním. V Hlavní činnosti bylo k 31. 3. 2013 dosaženo 
zisku ve výši 2,6 mil. Kč. Plán je plněn všemi hospodářskými středisky kromě SC v Brandýse nad 
Labem. Výrazně lepším střediskem oproti plánu je LA Zadov. 

√ Rozpočtové opatření  č. 1/2013  
VV ČUS schválil Klíč k dělení finančních prostředků pro svazy, které v r. 2013 neobdržely prostředky 
z programu V. Klíč vznikl na základě jednání představitelů ČUS, MŠMT a představitelů svazů 
reprezentovaných Filipem Hobzou (předseda České asociace amerického fotbalu). Klíč byl schválen 
pro případ poskytnutí prostředků ze strany MŠMT. 
VV ČUS také schválil žádost Českého korfbalového svazu o půjčku z Rezervního fondu svazů. 

√ Směrnice ČUS o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity 
a udělení ceny 
V návaznosti na změnu názvu ČUS došlo k zadání výroby nových raznic pro čestné odznaky a 
medaile ČUS. Předpokládáme, že nové odznaky a medaile budou k dispozici od července a VV ČUS 
bude jejich udělování schvalovat po prázdninách. Nová směrnice definuje pravidla pro udělování 
vyznamenání, ocenění a je rozšířená o zásady pro převzetí záštity a udělení ceny předsedy ČUS. 
Směrnice byla rozeslána všem sdruženým subjektům 16. 5. 2013. 

2)  Různé 

√ Poskytování právní podpory sdruženým subjektům ČUS 
Byl vysvětlen princip poskytování právních služeb pro sdružené subjekty.  

 
 

Diskuse:  
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p. Eichler (Český svaz kanoistů): Do 20. 5. 2013 mělo být na internetu zveřejněno rozdělení dotací 
z programu V. MŠMT. Jsou nějaké zprávy o vydání rozhodnutí a jeho zveřejnění?  
Odpověděl p. Benda + z pléna: podle posledních zpráv bude program schvalován na poradě ministra 
na konci května, poté by rozdělení mělo být zveřejněno na webových stránkách ministerstva. 
 
 
                                            
Příští porada se uskuteční v pátek 21. června  2013 od 9:00 hod  v aule budovy ČUS na Strahově. 


