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Z Á V Ě R Y 
 

z porady zástupců SK a TJ, a krajských organizací ČUS, která se konala dne 
14. dubna 2014 v Praze v aule ČUS, Zátopkova 100/2 

 

Přítomni : 
zástupci SK a TJ, a krajských organizací ČUS viz prezenční listiny uložené v managementu 
sportu ČUS 

Nepřítomni: zástupci Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod, Okresního sdružení České unie 
sportu Hodonín 

Omluveni : 
zástupci Sportovní unie Karlovarska o.s., Tělovýchovné unie Sokolov, Okresního sportovního a 
tělovýchovného sdružení Semily 
______________________________________________________________________________ 

Poradu v 10:43 hod. zahájil předseda ČUS JUDr. Miroslav Jansta, který nejprve přivítal přítomné 
zástupce SK a TJ, a krajských organizací ČUS, a představil Přemysla Landu, ředitele nového 
oddělení MŠMT pro vícezdrojové financování sportu. 

PROGRAM: 
1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů 
2. Výhled financování sportu v roce 2014 
3. Činnost Servisních center sportu OS a KO ČUS 
4. Informace k programu 29.valné hromady ČUS 
5. Různé 

1. Aktuální informace p ředsedy a místop ředsedů 

V rámci prvního bodu jednání postupně vystoupil předseda ČUS, JUDr. Miroslav Jansta, i oba 
místopředsedové, Miroslav Pelta a Ing. Marek Hájek.  

▪ Pozitivní zprávou je vřelý vztah nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
PhDr. Marcela Chládka, ke sportu a jeho vnímání potřeby navyšovat jeho podporu ze státního 
rozpočtu a to i v regionech. Na MŠMT z toho důvodu vzniklo nové oddělení, m.j. i pro péči o 
sport v regionech, které povede pan Landa (viz výše). 

▪ Jmenováni byli také dva noví náměstci ministra, kteří budou mít vliv na financování sportu: 
Jan Zikl, I. náměstek ministra pro ekonomiku, a JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., náměstek pro 
rozvoj sportu a mládeže. 

▪ Byl ustaven nový poradní orgán ministra – Národní rada pro sport, jejímž úkolem bude 
projednávat veškeré koncepční materiály, včetně případných změn programového 
financování. V radě jsou zastoupeni jak zástupci sportovních organizací, včetně ČUS, tak také 
politici. 

▪ Výsledky šetření ČUS k financování sportu v okresních městech z prostředků získaných 
městy z loterií ukázaly, že k navýšení podpory došlo jen výjimečně a proto se bude ČUS 
zasazovat o změnu systému distribuce odvodů z loterií, zejména z kurzových sázek a loterií. 
Na financování sportu v regionech se více zaměří také Komise VV ČUS pro financování 
sportu jejímž novým předsedou byl jmenován Ing. Jaroslav Chvalný. 

▪ Na společném jednání se zástupci sportovního prostředí podpořil premiér ČR, Mgr. Bohuslav 
Sobotka, strategický záměr ustavení a rozvoje národních olympijských center. 

▪ K vyjasnění vztahů mezi OS ČUS a OFS a jejich rolí připravuje M. Pelta společné jednání 
zástupců OS ČUS a FAČR. 
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2. Výhled financování sportu v roce 2014  

Tento bod programu prezentoval Ing. Marek Hájek, kterého postupně doplnili ostatní předsedající. 

▪ MŠMT by mělo zveřejnit rozdělení dotací dne 20.4.2014. Na projekt SCS má ČUS slíbeno pro 
rok 2014 40 mil. Kč, což představuje další navýšení oproti předchozím rokům . Představitelé 
ČUS dále jednají se zástupci MŠMT o navýšení podpory. 

▪ Na financování projektu SCS bude ještě v průběhu dubna uvolněna záloha ve výši 8 mil. Kč. 

▪ ČOV a zástupci KÚ jednají o možnostech společného financování sportu v regionech, ale 
původně zamýšlená koncepce se jeví jako obtížně proveditelná. 

▪ MŠMT dle stanovených podmínek pro poskytnutí státní podpory trvá na výběru členských 
příspěvků u všech příjemců dotací, tedy také okresních sdružení ČUS. Členské příspěvky, od 
SK/TJ jsou také jedním ze základních zdrojů příjmů dle projektu SCS. ČUS bude v nejbližší 
době mapovat stav výběru členských příspěvků v jednotlivých OS ČUS. 

3. Činnost Servisních center sportu OS a KO ČUS, Ing. Marek Hájek  

▪ SCS je po dvouleté tvrdé práci v pozici uznávaného a pro MŠMT uchopitelného projektu 
hodného podpory. Čeká nás práce na nadstavbové části projektu. 

▪ Respekt získaný při administraci dotací z programu MŠMT č. IV pro některé národní sportovní 
svazy, zejména FAČR, je nyní potřeba potvrdit při nastávající kontrole v ČUS ze strany 
NKÚ. Bližší informace ke kontrole jsou obsahem samostatného dopisu. Věnujte, prosím, 
kontrole a p řípravě zasílaných podklad ů maximální pozornost . Výsledky kontroly mohou 
pozici projektu SCS významně posílit, ale také naší společnou snahu zkomplikovat. 

▪ Platnost nového Občanského zákoníku a s ním spojené administrativní úkony jsou příležitostí 
pro posílení pozitivního vnímání regionálních SCS u SK a TJ. Pracovníci SCS měli možnost 
zdarma se zúčastnit dvou seminářů k této problematice a v zabezpečené sekci „SCS“ webu 
www.cuscz.cz, mají k dispozici vzorové stanovy pro SK a TJ, a další vzory a návody jak 
postupovat při zápisu spolku do spolkového rejstříku, jakými listinami zapisované údaje doložit 
a další náměty. Sekce bude navíc průběžně doplňována o nová zjištění. 

▪ Sdružení sportovních svazů ČR projevuje zájem o využívání služeb SCS. Je připraveno 
společné memorandum, jehož podpis závisí na vypořádání vzájemných soudních sporů. 

4. Informace k programu 29.valné hromady ČUS 

Přítomní obdrželi vytištěné podklady, ke kterým doplnili krátký komentář Mgr. Jan Boháč a Ing. 
Pavel Benda. Doplňující ekonomické podklady jsou k dispozici ne webu www.cuscz.cz 
v zabezpečené sekci „Extranet“. 

▪ Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČUS od 28.VH ČSTV 

▪ Zpráva Revizní komise ČUS 

▪ Zpráva o hospodaření ČUS k 31.12.2013 

▪ Zpráva o majetku ČUS k 31.12.2013 

▪ Rozpočet ČUS pro rok 2014 

▪ Informace o přípravě využití EU fondů v období 2014 - 2020 

▪ Návrh na vložení majetku SC Nymburk darováním do Národního sportovního centra Nymburk, z.s. 

▪ Návrh na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty 

▪ Dodatečná volba člena VV ČUS a odvolání a volba členů RK ČUS 

▪ Návrhy na přijetí nových svazů za členy ČUS 

▪ JUDr. Miroslav Jansta doplnil informaci k bodu programu VH „Různé“, kam bude 
pravděpodobně zařazen návrh na mimosoudní vyrovnání se Sdružení sportovních svazů ČR. 
Prvoinstanční rozhodnutí znělo na 180 mil. Kč a příslušenství. 
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5. Různé 

▪ ČUS uzavřela mediální partnerství s Regionálními Deníky, zejména na podporu aktivit 
v regionech, deníkem Sport, zejména k podpoře aktivit národních sportovních svazů, a 
Českým rozhlasem. Další jednání probíhají s vydavatelstvím Mafra. Jedním z cílů mediální 
prezentace ČUS je zvýšení marketingové hodnoty aktivit ČUS na všech úrovních a usnadnit 
získávání dodatečných finančních zdrojů. 

▪ V koordinaci s dotčenými subjekty probíhá příprava a realizace jednotlivých projektů s 
podporou ČUS  

– Sportuj s námi – pilotní projekt 2013 
– Superpohár ministra školství (kolektivní sporty) 
– Sportovní hry seniorů 
– Sporťáček 

▪ Česká asociace Sport pro všechny žádá o vstup do ČUS. Pro jednání 29. VH je připravena 
výměna Českého svazu rekreačního sportu za ČASPV, do které následně vstoupí ČSRS. 
Přijetí ČASPV nabízí další možnosti při realizaci projektů podporovaných ČUS. 

▪ Probíhají intenzivní jednání s Magistrátem hlavního města Prahy ve věci II.etapy směny 
majetku na Strahově, jejímž výsledkem by měla být možnost vybudovat na Strahově národní 
olympijské centrum. 

Diskuse:  

▪ Majer (Pardubice) – Položil dotaz k členským příspěvkům SCS. Odp. Boháč: Členský 
příspěvek ČUS není pro rok 2014 stanoven. Příspěvek by měly vybírat přímo jednotlivá OS 
ČUS od členských SK/TJ. 

▪ Kopecká (Náchod) – Komentovala varianty výběru členského příspěvku – na hlavu/na SK/TJ. 
Odp. Hájek: Možné jsou samozřejmě obě varianty, ale ze zkušeností se zdá jako 
argumentačně obhajitelnější varianta příspěvku na SK a TJ. 

▪ Kuchta (Praha – východ) – Položil dotazy ke složení Národní rady pro sport,. Odp. Boháč a 
Hájek: Všichni zástupci ČUS, jmenovaní do rady budou za SK a TJ bojovat, tak jak činí 
dosud. I proto je letos navýšená dotace pro SCS.  

Poradu ve 12:33 hod. ukončil místopředseda ČUS, Ing. Marek Hájek. 


