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Valná hromada ČUS vyzvala bývalou ministryni
školství Valachovou k veřejné omluvě

Reakce klubů a činovníků na 36. VH ČUS

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 19.6.2018
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. června v Praze vyslechl informaci
svého předsedy Miroslava Jansty o plánovaném jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou týkajícím se nevyřešených problémů ve financování sportu v období
2018 a 2019 a dále informaci o připravenosti 36. valné hromady ČUS, konané následující den
v SC Nymburk.
VV ČUS vzal na vědomí informace o vývoji soudního sporu ČUS s JUDr. Alešem Hušákem.
Obě strany mezi sebou uzavřely smír s dodržením podmínek, stanovených VV ČUS – Česká
unie sportu vzala zpět svou žalobu u Městského soudu v Praze dne 24. května 2018 a Aleš
Hušák vzal zpět svou žalobu u Obvodního soudu Prahy 6 dne 14. června 2018. Hlavními důvody mimosoudního řešení byly neúměrně vzrůstající náklady na řízení, které v případě neúspěchu mohou být počítány v desítkách milionů korun. V rámci dohody se obě strany zavázaly, že
ani v budoucnu nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv nároky vycházející z právních titulů,
které byly podkladem pro výše uvedené spory, a zároveň vydají prohlášení tohoto znění: „U
vědomí skutečných zájmů českého sportu oznamují Česká unie sportu a Aleš Hušák, že se
rozhodli vzít zpět veškeré žaloby, které vůči sobě podali. Tím považují veškeré spory, které
vůči sobě vedli, za uzavřené.“
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy ČR stále ještě nestačilo
napravit chybné kroky tohoto úřadu pod vedením bývalé ministryně Kateřiny Valachové
v metodice rozdělování státní podpory sportu a dochází tak ke zpoždění administrace letošních dotací, ČUS dosud neobdržela alokovanou částku 65 milionů korun určenou na činnost
střešních sportovních organizací. Výkonný výbor ČUS proto projednal a schválil poskytnutí
druhé zálohy na činnost Servisních center sportu v regionech ve výši 14,8 milionu korun
z vlastních zdrojů ČUS. Každá krajská organizace ČUS tak obdrží částku 200 000 a každé
okresní sdružení ČUS 150 000 korun.
VV ČUS vyslechl také zprávu o přípravě oslav 100 let českého sportu, které Česká unie sportu
organizuje společně s Českým olympijským výborem a Českou obcí sokolskou. Klíčovou součástí bude ve spolupráci s Českou televizí anketa, v níž bude veřejnost v deseti dekádách postupně vybírat deset největších momentů české sportovní historie. Oslavy vyvrcholí 28. září.
Nejprve na Pražském hradě přijme prezident republiky české sportovní legendy, představitele
pořadatelských spolků i zástupce sportovních svazů a poté proběhne ve Fóru Karlín za asistence televizních kamer závěrečný galavečer s vyhlášením a připomenutím nejzásadnějších
okamžiků českého sportu.
VV ČUS dále podpořil záměr Svazu lyžařů ČR podat kandidaturu na pořádání mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2024 v Harrachově. Tento krok považuje za jediný možný způsob
vedoucí k revitalizaci harrachovského lyžařského areálu a současně doporučil státním orgánům, aby vyšly organizátorům vstříc při prosazování ekonomických požadavků nutných
k zajištění zázemí tohoto světového šampionátu.
VV ČUS přijal pozitivně informaci o aktuálním stavu projednávání smluv spojených s řešením
majetkových práv ČUS ve vztahu k Fotbalové asociací České republiky v rámci vypořádání
práv a povinností po směně majetku v Praze na Strahově. Konstatoval, že téměř dvouletý složitý proces řešení majetkových vztahů mezi oběma organizacemi se blíží do finále v souladu
s předcházejícími rozhodnutími VV ČUS i valné hromady.
V průběhu jednání schválil VV ČUS směrnici o evidenci členské základny v České unii sportu
splňující podmínky nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Autor: KT ČUS
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Valná hromada ČUS vyzvala
bývalou ministryni školství
Valachovou k veřejné omluvě
Za účasti 135 delegátů s hlasem rozhodujícím, zastupujících sportovní kluby, tělovýchovné kluby a národní sportovní svazy, a třinácti zástupců krajských organizací se uskutečnila 20. června ve Sportovním středisku Nymburk 36. valná hromada České unie sportu.
Kromě podrobného zhodnocení činnosti za uplynulé
období od května 2017 se zabývala také detailní analýzou příčin současné krize ve financování sportu, jejími závažnými dopady na celé sportovní hnutí i policejním obviněním ČUS a jejich vrcholných představitelů.
Klíčovou část valné hromady, které se jaké host zúčastnil
náměstek ministra školství Karel Kovář, přenášela přímým
přenosem Česká televize na kanálu ČT sport. Ve vysílání
tak zazněla vystoupeni předsedy ČUS Miroslava Jansty,
místopředsedy ČUS Marka Hájka, člena Výkonného výboru ČUS a předsedy Českého tenisového svazu Ivo Kaderky a předsedy Legislativní rady VV ČUS Marcela Petráska.
Z obsahu jejich vystoupení tak k delegátům valné hromady i televizním divákům směřovala čtyři hlavní sdělení:
1. Stát zanedbal financování sportu: Vlivem dlouhodobého podfinancování ze strany státu se sport v České republice ocitl v existenčních potížích, které mají velice závažné důsledky – ve městech a obcích ubývají dobrovolníci, klubům chybějí prostředky na mládež či údržbu zařízení. Státu navíc chybí transparentní pravidla pro rozdělování dotací.
2. Nesystémové kroky MŠMT = zhroucení systému:
Pod vedením bývalé ministryně Kateřiny Valachové se
celý systém rozdělování dotací na ministerstvu školství
zhroutil. Její chybné manažerské a nesystémové kroky
v důsledku personálního poddimenzování, nedostatku
kvalifikovaných odborníků či nezvládnuté metodiky zcela
paralyzovaly odbor sportu na MŠMT. Dotace nebyly vyplaceny, což výrazně prohloubilo krizi v základních článcích sportovního prostředí – mj. 75 % SK/TJ nemá dostatek prostředků na činnost.
3. Bizarní policejní obvinění: ČUS byla obviněna, když
její zástupci, jako členové poradních orgánů MŠMT upozornili na netransparentní návrh ministerských úředníků v
dělení dotací pro střešní sportovní organizace v roce 2017
a požadovali narovnání 5 let trvající diskriminace ČUS
v dělení dotací – konkrétně žádali navýšit prostředky na
činnost ČUS z 48 alespoň na 60 milionů Kč, jak bylo pů-
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vodně exministryní Valachovou přislíbeno, a jak
vychází z parametrů členské základny a rozsahu
činnosti organizace. Český olympijský výbor zcela v rozporu se stanovenými kritérii (mj. počet
členů a územních pracovišť) přitom 60 milionů
Kč obdržel.

Kateřiny Valachové se celý systém zhroutil. Její
neschopnost paralyzovala celý úřad, což mělo
devastační vliv na fungování sportu v České republice. Tento stav se nepodařilo úplně narovnat
dodnes,“ prohlásil Miroslav Jansta.

4. Výzva exministryni Valachové k omluvě:

Například podle statistiky ČUS za posledních
deset let skončilo ve sportu až 50 000 dobrovolníků (trenérů, cvičitelů) a lidí, kteří se starají o chod klubů. V současné době dobrovolníci velice obtížně shánějí prostředky na sportovní
činnost. Zhoršily se podmínky, narostly povinnosti, administrativa či byrokracie, zpozdily se
nebo nebyly vyplaceny prostředky z dotačních
programů.

Zásadním výstupem, který delegáti této valné
hromady drtivou většinou přijali, byla výzva bývalé ministryni školství Kateřině Valachové
k veřejné omluvě za její počínání v oblasti sportu
při působení na MŠMT.
Valná hromada ČUS:
1. Vyzývá bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na
MŠMT a současně, aby vyvodila osobní odpovědnost v souvislosti se svým dalším působením v politice.
2. Apeluje na vládu, poslance, senátory a prezidenta ČR, aby schválením novely zákona o
sportu a dalšími kroky umožnili zřízení nezávislé státní agentury pro podporu sportu, která zajistí transparentní a stabilní, předvídatelné a kontinuální navyšování financování českého sportu dle jasných kritérií a v rozsahu standardu EU.
MIROSLAV JANSTA: POKLES O 50 TISÍC
DOBROVOLNÍKŮ!
Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém úvodním vystoupení připomněl roli České unie sportu
jako největšího spolku v zemi s milionem členů,
úbytek financí ve sportu vyvolaných pádem Sazky i neschopností státu reagovat na aktuální potřeby sportovního prostředí.
„Stát dlouhodobě podcenil oblast financování
sportu, a právě ve funkčním období ministryně
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„Veřejnost často vnímá pracovníky ve sportu jako bafuňáře. Distancujeme se od urážlivého tónu
tohoto slova! Sport v obcích a městech neřídí bafuňáři, sport organizují většinou dobrovolní funkcionáři, kteří tuto službu vykonávají
zadarmo ve svém volném čase. Reálně hrozí,
že na vesnicích a ve městech nebude mít sport
kdo organizovat,“ doplnil Miroslav Jansta.
ČUS prostřednictvím svých okresních a krajských odborných servisních pracovišť pomáhá
vytvářet podmínky pro sport v regionech, kde
zajišťuje odborný a profesionální servis členským subjektům. Přitom průměrný hrubý plat
pracovníků těchto Servisních center sportu
ČUS v okresech ze současné státní dotace
MŠMT vychází na méně než 15 000 Kč měsíčně.
„Česká unie sportu na ubohý stav státní péče o
sport dlouhodobě soustavně upozorňuje jako
jediná organizace. Zároveň nabízí řešení. Od
roku 2012 usilujeme o nastavení závazných a
transparentních pravidel při vypisování i vypláce-
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ní dotačních programů, a navíc neustále žádáme
o posílení státní podpory. Je potřeba zdůraznit,
že neutěšený stav na ministerstvu školství a
ve vyplácení státních dotací do sportu nezpůsobila dotační kauza, ale špatné manažerské
schopnosti bývalé ministryně Kateřiny Valachové. Amatérský sport je v těžké krizi, mnohým klubům hrozí zánik. A ČUS je obviněna
z toho, že chtěla pomoci klubům a svazům,“ uvedl Miroslav Jansta.
ZA OBVINĚNÍM ČUS NETRANSPARENTNÍ
PODMÍNKY
Představitelé ČUS na valné hromadě podrobně
analyzovali příčiny i důsledky tzv. dotační kauzy.
Ta propukla před třinácti měsíci a vyústila v policejní obvinění předsedy Miroslava Jansty, generálního sekretáře Jana Boháče i celé organizace.
Podle orgánů činných v trestním řízení ČUS
údajně porušila pravidla veřejné soutěže o státní
dotace.
„Podle nás však pravidla nastavená od úředníků
Kateřiny Valachové nebyla transparentní a nemohlo se jednat o soutěž. Už v březnu 2016
jsme v dopise bývalou ministryni informovali, že
pro fungování ČUS a našich územních pracovišť
potřebujeme 80 milionů korun. V červnu téhož
roku nám exministryně tehdy lživě oznámila,
že dotace pro nás neklesnou pod 60 milionů
korun. V návrhu úředníků se pak pro nás objevila částka 48 milionů korun,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

jednoho člena v České obci sokolské jde 300
korun. Jsou snad děti sportující u nás druhořadé?“ podivil se Marek Hájek.
ZÁJEZDY NA OLYMPIJSKÉ HRY
- ÚŘEDNICKÁ KORUPCE?
Za skandální počin považuje Česká unie
sportu skutečnost, že rozdělování dotací pro
střešní organice navrhovali na MŠMT úředníci, kteří opakovaně jezdili na olympijské hry
na náklady ČOV.
„Úředníci pravidelně cestovali na služební cesty
na olympiády nikoliv z provozních nákladů
MŠMT, ale z dotací pro sport, zaslaných na Český olympijský výbor. Byl proto zájem na
´dostatečných´ dotacích pro ČOV ? – nepreferovali tedy tito úředníci podvědomě jednu sportovní organizaci?“ ptal se Marek Hájek.
Skutečnost je taková, že stát dosud nestanovil
pravidla účasti úředníků na olympijských hrách.
Není také jasné, jak může Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu lobbovat.
„Není to výčitka vůči olympijskému výboru nebo
České obci sokolské. ČOV je obětí systému, ne
viník. Obdobně jsou na tom také sokolové. ČUS
nemůže úředníkům ministerstva nic atraktivního
nabídnout. Leda výlet do rozpadlé jednoty na
Ústecku či zarostlého hřiště za Prahou. Navíc
ČUS, hájící zájmy sportu, je k nelibosti úředníků
MŠMT často objektivně – byť a konstruktivně –
kritická vůči výstupům z MŠMT,“ doplnil Marek
Hájek.

Tabulka srovnání střešních organizací s původním návrhem MŠMT výše dotace:

Představitelé ČUS se jako členové poradních
orgánů MŠMT proti tomuto návrhu z loňského
února, který nerespektoval velikost jednotlivých
žadatelů, přirozeně a rozhodně ohradili. Česká
unie sportu sdružuje v současné době skoro milion členů, přes sedm tisíc klubů a má i nejvíce
územních pracovišť, která pomáhají s organizací
sportu.
„Stát tímto návrhem vytvořil nerovnost mezi
sportovci sdruženými v organizacích. Na jednoho sportovce v ČUS tak vychází 50 korun a na
Mediální partneři ČUS

BYLA JSTE V TOM BYTĚ,
PANÍ VALACHOVÁ?!
Tvrdé kritice podrobil působení Kateřiny Valachové v čele Ministerstva školství Ivo Kaderka,
člen Výkonného výboru České unie sportu a
předseda Českého tenisového svazu.
„Způsobila totální chaos, finanční krizi, že se
sport stal toxickým prostředím, že jeho představitelé, kteří shánějí pro sport peníze, jsou
pro veřejnost kontroverzní hovada. Dělala si,
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co chtěla. Zničila všechno, co fungovalo, přivedla sport na pokraj bankrotu. I tak silný
svaz jako tenisový si musel vzít úvěr pěti milionů, aby přežil. A výsledek? Paní Kateřina Valachová chodí po parlamentu, je placena z peněz
daňových poplatníků, usmívá se jako Panenka
Marie, třikrát týdně je v televizi a říká nám, jak
bychom měli žít. Mně ta situace připadá neuvěřitelná,“ neskrýval své rozhořčení Ivo Kaderka.
Ještě předtím, než vyzval exministryni k veřejné
omluvě sportovnímu prostředí, jí veřejně položil
dotaz, zda někdy byla v bytě na Senovážném
náměstí, kde se její náměstkyně Simona Kratochvílová s fotbalovým funkcionářem Miroslavem
Peltou údajně domlouvali na rozdělování investičních dotací.
„Já se ptám: Paní Kateřino Valachová, byla
jste vy, osobně, někdy v tomto bytu na Senovážném náměstí? Pakliže nám odpovíte, tak
odejděte z politiky. Jsou důkazy, že v tom bytu jste byla,“ uvedl Ivo Kaderka.

„Vzhledem k velkému počtu vyslýchaných osob
nelze odhadovat, kdy bude jakýkoliv další výstup,“ doplnil Marcel Petrásek, předseda Legislativní rady VV ČUS a zmocněnec ČUS, podle něhož byl postup úředníků MŠMT bývalé ministryně Kateřiny Valachové v dané věci nezákonný a
netransparentní.
„Zásah ze strany orgánů ČUS proti postupu
MŠMT je tedy úkonem, který nemůže naplnit
ani jednu skutkovou podstatu, jelikož smyslem či snahou orgánů ČUS nebylo nikoho
zvýhodnit, obohatit či poškodit. Přidělování
neinvestičních dotací z MŠMT vykazuje znaky
správního úkonu, nikoliv soutěže,“ shrnul
Marcel Petrásek.
Autor: KT ČUS

AKTUÁLNÍ POSTUP VYŠETŘOVÁNÍ
Pokud jde o aktuální vývoj, až v dubnu letošního
roku orgány činné v trestním řízení počaly provádět ve věci obvinění ČUS první procesní kroky.
Vyslechnuti byli první svědci.
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Kateřina Valachová a její pokřivené zrcadlo pravdy
Na usnesení 36. valné hromady České unie
sportu, kterým ji za závažná manažerská pochybení v souvislosti s dotační kauzou vyzvala
k veřejné omluvě a zvážení dalšího působení
v politice, zareagovala Kateřina Valachová, jak
bývá jejím zvykem. Místo vysvětlení, náznaku
kajícnosti či možná nejlépe mlčení, použila své
tradiční zbraně – lži, populismus a demagogii.
Na kritiku odpověděla nejprve „esemeskou“:
„Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla.“ Vzápětí se na facebookovém profilu snažila
zamaskovat svůj neslavný a neoddiskutovatelný
podíl na vyvolání celé tzv. dotační kauzy. Její
Pomocný slovník „sportovního prostředí" by snad
ani nestál za pozornost, kdyby současně neodkryl její zoufalou snahu odvalit vršící se hromadu
argumentů a otázek ze strany sportovního prostředí, na které se zdráhá přímo odpovědět.
Pomocný slovník „sportovního prostředí"
v podání Kateřiny Valachové (zdroj: facebook
K. Valachové) :
V souvislosti s některými výroky
představitelů 'sportovního prostředí' považuji za potřebné sestavit
pomocný slovník, jak některým vyřčeným větám rozumět :
Tedy: 'Sportovní prostředí' = Parta
výborně placených funkcionářů ze špiček některých svazů či unií, určitě nezaměňovat za stovky
tisíc nadšenců, kteří dělají pro sport za hubičku
nebo rovnou zadarmo.
„Já si myslím, že ta dáma způsobila totální apokalypsu v českém sportu. Zničila to, co vznikalo
spontánně v konsensu sportovního prostředí.“ =
Dvacet let jsme si my, dobře placení funkcionáři,
pěstovali kalnou vodu, aby na nás nebylo vidět.
Dokonce i Sazku jsme dokázali položit na lopatky. A pak nám tu vodu někdo začne rázně čistit!
„Za obvinění České unie sportu proto mohou netransparentní podmínky, které nastavilo ministerstvo pod vedením ministryně Valachové.“ =
Přestali jsme dostávat na ruku veřejné peníze
bez veřejné kontroly. Tak jsme to zkusili jinak a
oni nás ti zlí policisté klepli přes prsty.
„Když vzešla obvinění, všechnu vinu (Valachová)
hodila na nás.“ = Když na ty naše čachry přišli,
tak musíme najít jiného viníka. Variantní překlad:
Já nic, já muzikant.
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OSTRÁ REAKCE MÍSTOPŘEDSEDY ČUS
MARKA HÁJKA
„Pominu, že jako vystudovaná právnička nectí
tímto výrokem presumpci neviny. Pokud se Kateřina Valachová brání tím, že nastavila transparentní podmínky, vyzývá sportovní prostředí
bývalou ministryni k zodpovězení několika klíčových otázek,“ zareagoval ihned ostře na její
„esemesku“ i následný způsob „obhajoby“ místopředseda ČUS Marek Hájek. Na odpovědi dosud
on i celá Česká unie sportu marně čekají.
1. Jak je možné, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za vedení Kateřiny Valachové
poslalo v červnu 2017 mimo všechny programy
mimořádnou dotaci 76 milionů korun pro Český
olympijský výbor? Vždyť jakákoliv dotace poskytnutá mimo dotační programy je v rozporu se zákonem o podpoře sportu!
2. V médiích jste tvrdila (a programy obsahují),
že rozhodujícím kritériem pro rozdělení státních
dotací je členská základna. Proč spolek, který
má milion členů (ČUS), má dostat 48 milionů korun a spolek, který nemá žádnou členskou základnu (ČOV), má obdržet 60 milionů korun? Je
transparentní, když v přepočtu na jednoho sportovce je ministerstvem přidělena ČUS dotace 50
Kč na rok a na sportovce České obce sokolské
300 Kč ?
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3. Byla jste v soukromém pronajatém bytě v centru Prahy, kde se podle policejních dokumentů
rozhodovalo o stamilionech z dotací, které byly
rozdělovány českým sportovcům?
4. Považujete za transparentní soutěž skutečnost, že jste přímo dopisem v roce 2016 vyzvala
hejtmany, ať si určí a oznámí vám své priority v
žádostech o prostředky z investičních dotací
MŠMT z Programu na sportovní projekty? Jsou
tohle spravedlivě nastavené podmínky s jasnými
kritérii ?
5. Jak je možné, že nebyly v březnu v roce 2017
vyplaceny dotace do sportu – tedy v době, kdy
se tak mělo stát? A navíc dva měsíce před vypuknutí dotační kauzy, která se stala záminkou k
zakrytí vaší neschopnosti!

7. Pokud tvrdíte, že jste nastavila transparentní
podmínky, kde je můžeme najít? Kde si je můžeme přečíst?
Na Valné hromadě jsme veřejnosti vysvětlili, že
nastavené podmínky úředníky MŠMT pod vedení Kateřiny Valachové rozhodně nebyly transparentní a vytvořily jednoznačnou nerovnost mezi sportovci v organizacích. Česká unie sportu si
dlouhodobě přeje, a navrhuje, aby financování
sportu bylo transparentní a předvídatelné. Již
šest let se snažíme odstranit různé deformace,
používáme k tomu objektivní a ověřitelné argumenty. Jen ve vedení MŠMT nesmí být manažeři
typu Valachové, kteří svoji neschopnost a neaktivitu schovávají za lživá vyjádření.“
Autor: KT ČUS

6. Kde je rejstřík sportovců, který měl být podle
Vás základní pomůckou k transparentnímu rozdělení peněz?
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Zástupci klubů a jednot podporují
stanovisko ČUS. Nejsme bohatí funkcionáři,
vzkazují Valachové
Zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot vyjadřují podporu usnesení České unie
sportu na Valné hromadě. V něm vyzývá bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné
omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a současně, aby
vyvodila osobní odpovědnost v souvislosti se svým dalším působením v politice. Zároveň se
členské základny dotkly komentáře, které Valachová po VH ČUS zveřejnila na svém oficiálním
ministerském facebookovém profilu. Na něm sportovní prostředí označila za „partu výborně
placených funkcionářů ze špiček některých svazů či unií.“
„Jezdím kanoistiku za hubičku nebo rovnou zadarmo, protože mě
tento sport baví a nejsem výborně placený funkcionář ze špiček některých svazů,“ reagoval Jan Petschenka z TJ Sokol Bedřichov.
„Plně souhlasíme s požadavky ČUS. Paní Valachová buď úplně
ztratila ženské povahové vlastnosti, nebo je pouhou loutkou v rukách nejmenovaných herců. Měla by alespoň mlčet a neprovokovat
obyčejné sportovce,“ doplnil Jan Neuer, předseda TJ Sokol Velatice.
Členským subjektům dlouhodobě vadí někdy až zbytečné byrokratické nároky na představitele klubů a nespolehlivost v posílání prostředků z dotací. „Paní Valachová, na úplné dno jste český sport
dostala především vy a vaše nečinnost na ministerstvu školství. Zlikvidovala jste dotační program na údržbu a provoz a pozdě zasílané
finanční prostředky otrávily mnoho zástupců klubů. Měla byste se
celému prostředí omluvit a ne hovořit o dobře placených funkcionářích,“ prohlásil Stanislav Barda z Okresního tělovýchovného sdružení Mělník. „Věřím, že vaši nástupci celou záležitost napraví a pro
sportovní prostředí připraví koncepční, dlouhodobé a s dostatečným
předstihem známé podmínky financování českého sportu.“
K omluvě vyzvali bývalou ministryni Valachovou také předsedové
sportovních svazů. „Podporujeme jeden ze závěrů Valné hromady ČUS, aby se Kateřina Valachová
veřejně omluvila sportu a odešla z veřejných funkcí. Osobně nám slíbila v rámci programu pro sportovní svazy dodržet pro nás původně schválenou částku 3,8 milionu korun na schůzce svazů. Ujišťovala, že v nové výzvě dostanou všichni podobně a nám pak dali 2,6 milionu korun. V současné době
se náměstek Karel Kovář snaží vyrovnat se situací, kterou tam zanechala Valachová. Víme, že to má
velmi složité a držíme mu palce," prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe. „Valné
hromady jsem se osobně za náš svaz zúčastnil a pro toto usnesení také aktivně hlasoval. Vím, jaká
situace byla v loňském roce ve sportu a pak především jaké rány potkaly přímo náš svaz navíc,“ doplnil Marek Lazor, prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF.
Program Můj klub a přímé financování do klubů a jednot jsme vybojovali navzdory kritikám dalších střešních organizací
Česká unie sportu dále odmítá tvrzení Valachové, že „dobře placení funkcionáři, pěstovali kalnou vodu, aby na nás nebylo vidět.“ Právě představitelé ČUS napsali tisíce stran, popsali odborně veškerou
metodiku pro transparentní rozdělení finanční podpory do TJ/SK podle měřitelných kritérií. „Společně s
MŠMT jsme vytvořili 10 neinvestičních programů, na jehož základně se měl český sport financovat. A
to vše v konsensu se státem a se sportovním prostředím. Kde se stal problém? Právě za vedení
MŠMT paní Valachovou nebyl úřad schopný na základě těchto programů peníze přeposlat. Nestíhal,
byl poddimenzovaný. Místo toho, abyste to řešila, tak se schovávala za optimistické fráze a vinu hodila
na kauzu, která se však stala o dva měsíce po termínu, kdy měly prostředky do sportu odejít,“ popsal
Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Zásadním programem pro nás bylo přímé financová-
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ní do klubů a jednot (dříve Program VIII, nyní program „Můj klub“). Ten jsme vybojovali navzdory původním nesouhlasům ministryně a kritiky další střešní organizace.“
ČUS se samozřejmě nesoustředí jen na kritiku K. Valachové, která již nemůže stav podmínek
nijak ovlivnit, byť její činnost bývá některými sportovními kluby přirovnávána k působení bývalého ředitele SAZKA a.s. ČUS se bude nedále soustředit na konstruktivní jednání s MŠMT a jeho
současným vedením, na úzkou součinnost s národními sportovními svazy i zástupci sportovních klubů
a tělovýchovných jednot, ve společném postupu k zajištění důstojných podmínek pro sport v ČR. Poslední jednání s ministrem Plagou a jeho týmem proběhlo v úterý 26.6. za přítomnosti expertů ČUS a
šesti zástupců největších národních sportovních svazů kolektivních sportů. Na programu bylo řešení
současného stavu, kdy národní svazy již mají dotační peníze na účtech, ale metodika MŠMT jim zabraňuje použít je na podporu činnosti svých sdružených subjektů. O tomto problému se ví déle jak půl
roku, a legislativní aparát ministerstva zatím nedokázal dospět k řešení.
Autor: KT ČUS

Modelová srovnávací analýza sportovního klubu
z hlediska GDPR
V rámci harmonizace s novým nařízením EU
o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), připravila Česká unie sportu modelové srovnávací
analýzy pro sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty.
K čemu slouží modelová srovnávací analýza?
Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost GDPR, které
přineslo nejen do sportovního prostředí nové povinnosti. A právě jaké povinnosti vyplývají při
harmonizaci s GDPR právě pro vás (pro váš
klub) by měla rozklíčovat srovnávací analýza.
Cílem modelové srovnávací analýzy je poskytnutí nejen praktického návodu v oblasti ochrany
osobních údajů pro sportovní kluby s a) jedním,
b) více sportovními odvětvími, ale i poskytnutí
dokumentu, který by měl obecným způsobem
maximálně pomoct zmapovat a popsat základní
činnosti při zpracování osobních údajů, které ve
všech sportovních klubech sdružených v ČUS
probíhají.
Dokument by tak měl sloužit jako studijní materiál a zároveň vzor, jehož úpravami a doplněním
by mohl vzniknout text, který bude pro daný klub
reprezentovatelný navenek. Každý klub si musí
sám modelovou analýzu upravit podle svých
konkrétních podmínek. Po přizpůsobení je možné dokument opatřit logem klubu nebo podepsat
a předložit příslušné kontrole z Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto jeden z prostředků
doložení souladu s novou právní úpravou.

10

Modelové srovnávací analýzy pro sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty jsou k dispozici
na Okresních sdruženích ČUS.
I nadále Vám budeme za Českou unii sportu zasílat další informace a vzorové dokumenty (protokoly) k GDPR, jako např. modelová bezpečnostní směrnice, které by měly
sloužit k postupné harmonizaci s GDPR.
Dotazy k problematice GDPR zasílejte na
gdpr@cuscz.cz. Odpovědi na nejčastější dotazy
jsou zpracovávány odbornou firmou v měsíčních
intervalech a všechny jsou publikované na webových stránkách ČUS - https://www.cuscz.cz/
sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html .
Autor: Redakce
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Michal Kraus převzal z rukou Jana Železného
podruhé ocenění Osobnost roku
Valná hromada České unie sportu, která se uskutečnila 20. června ve Sportovním středisku
Nymburk, měla slavnostní předehru. Michal Kraus – politik, ekonom, bývalý úspěšný sportovec, dlouholetý sportovní funkcionář a současný poradce předsedy České unie sportu – převzal cenu zpravodajského portálu SportovníListy.cz jako Osobnost roku 2017 za vítězství ve
čtenářské anketě Kdo je kdo. Plaketu v podobě otevřené knihy mu předal trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný.

Na webovém serveru SportovníListy.cz celoročně probíhá hodnocení osobností českého sportu, které čtenářům poskytuje reálný a nezkreslený pohled na práci sportovních funkcionářů a
osob aktivně činných ve sportovním prostředí. Redakce do seznamu zařadila osm desítek bývalých i současných špičkových sportovců, činovníků, politiků a dalších osobností z České republiky, které jsou spojené se sportem nebo ho svou činností bezprostředně ovlivňují. Michal
Kraus v této anketě nasbíral se 72 procenty nejvyšší počet hlasů a obhájil tak své loňské prvenství.
„Jsme rádi, že tento bývalý aktivní sportovec, mistr sportu, sportovní organizátor, ekonom a
významný sportovní funkcionář pravidelně přispívá svými údernými a kritickými články na náš
zpravodajský portál. Právě on dlouhodobě vede boj s Ministerstvem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu či politiky o způsobu a výši financování sportovců,“ komentoval jeho vítězství
šéfredaktor sportovního webu SportovníListy.cz Radomír Pekárek.
Veřejného ocenění svého úspěchu i práce se Michal Kraus dočkal už v Nymburce, kdy mu zatleskali delegáti Valné hromady ČUS.
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Antidoping

Problémy v biatlonu přetrvávají
Mezinárodní olympijský výbor uvalil na Mezinárodní biatlonovou unii IBU sankce za to, že neřeší dopingové prohřešky svých závodníků.
Jak jsme již informovali v našich předchozích číslech zpravodaje, bývalý prezident Besseberg i generální sekretářka Reschová čelí obvinění z braní úplatků, krytí dopingu ruských reprezentantů aj. IBU
tak nedostane až do vyřešení uvedených problémů žádné finanční prostředky od MOV.
Kongres, včetně voleb nového vedení a obsazení klíčových postů v sekretariátu IBU přijde na program až v září, kdy se koná toto nejvýznamnější setkání členských zemí v Chorvatsku. IBU má
v úmyslu zřídit i etickou komisi, která by se věnovala nejenom řešení dopingovým prohřešků závodníků, ale i provinění vedoucích činitelů této organizace.
Zatím čas plyne a žádné změny vedoucí k nápravě současného stavu v biatlonovém hnutí nejsou na
obzoru.

Ocenění pro sira Reedieho
U příležitosti národních oslav narozenin britské panovnice Alžběty dne 9. června obdržel prezident
WADA vyznamenání „Rytířský kříž“ za zásluhy o sport.
O této události informoval tamní deník „London Gazette“. V oficiálním odůvodnění se uvádí, že: „Sir
Reedie je jednou z vůdčích osobností v oblasti sportu a také vede boj za očistu sportu od dopingu.
Pod jeho kuratelou provedla WADA reformu boje proti dopingu a zavedla velice účinnou formu hledání
dopingových provinění v programu „Speak up.“
Sir Reedie k ocenění uvedl: „Je to pro mne i celou WADA doopravdy velikou ctí být nositelem takto
vysokého vyznamenání. Zároveň je to ocenění i pro všechny ty profesionální i dobrovolné funkcionáře, kteří se věnují očistě sportu od dopingu.“
Současně i generální ředitel WADA Olivier Niggli poblahopřál prezidentovi k tomuto řádu. Dále uvedl:
„Sir Reedie pracoval ve výkonném výboru WADA od jejího založení v roce 1999 a od roku 2014 je jejím prezidentem. I přes různé turbulence způsobené např. dopingem v Rusku ustál všechny problémy
a ještě více posílil naši pozici.“
Řád Britského impéria v roce 1917 založil král Jiří V. Ocenění sira Reedieho je nejvyšším řádem, který
může občan obdržet.
Každoročně oceňuje královna tímto vyznamenáním pouze jednu až dvě osoby a o to více je hodnoceno, protože je vzácné.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email: polak@antidoping.cz.
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

Týden přerovského tenisu je příležitostí objevit nové talenty
V sobotu 30. června vyvrcholí týdenní akce přerovského tenisového klubu Precheza nazvaná Akuna Cup pro
děti. Areál klubu bude otevřen široké veřejnosti a zejména pak dětem, aby se soutěžní formou seznámily
s tenisem.
„Letos pořádáme už desátý ročník, a protože máme k dispozici jen omezený počet trenérů, ale současně chceme
oslovit co nejvíce dětí, rozdělili jsme akci do několika dnů.
Například minulý pátek se na kurtech objevilo 140 dětí ze
šesti přerovských mateřských škol. Program v areálu pokračoval ve středu i ve čtvrtek a sobotní dopoledne bude
pro zájemce poslední příležitostí,“ říká hlavní organizátorka
z pořádajícího klubu Precheza Přerov Daniela Hučková.
Sobotní program se uskuteční od 9 do 12 hodin. Organizátoři připravili osm soutěžních disciplín, jako jsou člunkový
nebo překážkový běh, slalom s míčkem na raketě a další aktivity. Za splnění jednotlivých úkolů dostanou děti
sladkou odměnu.
„Cílem akce je především seznámení dětí s tenisem. Mimo jiné máme připravené minisítě a malé rakety,
aby si všichni, kdo dorazí, mohli tenis zahrát. Samozřejmě budou na programu i ukázkové tréninky našich
hráčů,“ doplňuje Daniela Hučková.

Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
AKCE V ČERVENCI

15. 7. 2018 Chyňavský duatlon -Chyňava
15. 7. 2018 MTB kritérium „OKOLO HRADEB 2018“ -Písek
1. 7. 2018 Open Air Cup Dobruška 201 -Dobruška
20. 7. 2018 Grand Prix Silesia 2018 -Mokré Lazce
2. 7. 2018 Sportuj s Duklou -Praha
20. 7. 2018 Noční turnaj v malé kopané -Francova Lhota
5. 7. 2018 18. ROČNÍK MEMORIÁLU DAVIDA NOVOTNÉ21. 7. 2018 Maškarní Moravice -Vítkov
HO - Milíkov
21. 7. 2018 SAPELI CUP – MANKOVO SPORTOVNÍ ODPO5. 7. 2018 Turnaj O kalich mistra Jana Husa -Pustějov
LEDNE -Stáj
7. 7. 2018 Sportování všeho druhu v Čehovicích a Hluchov
21. 7. 2018 Bernard Cup 2018 -Jiřice
-Čehovice
21. 7. 2018 TRIATHLON MĚLNÍK 2018 -Mělník
7. 7. 2018 Městský běh Karvinou -Karviná
7. 7. 2018 Čas-OFF-kA na Šerák 2018 -Bělá pod Pradědem 21. 7. 2018 Double Cup 2018 -Stříbrná Skalice
21. 7. 2018 21. ročník Běhu do vrchu: Rokytnice – Dvorač7. 7. 2018 Putování za mistrem Janem-Rakovník
ky -Rokytnice nad Jizerou
9. 7. 2018 1. Příměstský florbalový kemp -Praha
28. 7. 2018 Pouťové veselí – hurá na hřiště -Velký Bera14. 7. 2018 21. ročník Kopřivnického drtiče -Kopřivnice
nov
14. 7. 2018 Memoriál Jana Urbana -Kostelec nad Černými
28. 7. 2018 Sportovní víkend v Hrazánkách -Hrazany
lesy
28. 7. 2018 Triatlon Brdonoš -Podlesí
14. 7. 2018 Butovský kros -Jičín
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28. 7. 2018 O Jevíčskou věž, Memoriál Přemysla Ryše –
13. ročník tenisového turnaje čtyřher seniorů Jevíčko
29. 7. 2018 Železný muž Vyžlovky 2018 -Vyžlovka
29. 7. 2018 Hradecký terénní triatlon -Hradec Králové
30. 7. 2018 FUTSAL CAMP 2018 -Chrudim

1. 9. 2018 Plážový víkend -Ústí nad Labem
1. 9. 2018 Karlův krok, nordic walking pochod -Boží Dar
1. 9. 2018 Východočeský vodácký maraton -Pardubice
1. 9. 2018 Tenisový turnaj družstev – 26 ročník - Zlín
1. 9. 2018 8. ročník turnaje O pohár starosty Města Náchoda -Náchod
2. 9. 2018 Sportovní den s Jiskrou -Zruč nad Sázavou
AKCE V SRPNU
2. 9. 2018 Triatlon Hrádek nad Nisou -Hrádek nad Nisou
4. 8. 2018 O Pohár Lulče 2018 -Luleč
2. 9. 2018 Kujebike 2018 -Vysoké Mýto
11. 8. 2018 Bruntálský tenisový turnaj -Bruntál
5. 9. 2018 Opavská mile 2018 -Opava
11. 8. 2018 Vnorovská desítka -Vnorovy
5. 9. 2018 Fotbalová abeceda 2018 -Praha
11. 8. 2018 65. Volejbalová Dřevěnice -Dřevěnice
6. 9. 2018 Veselský sportovní den -Veselí nad Moravou
11. 8. 2018 Běh do vrchu Janské Lázně – Černá hora 6. 9. 2018 Večerní běh Novou Včelnicí „Memoriál Josefa
Janské Lázně
Jelínka“ -Nová Včelnice
12. 8. 2018 Grand Prix Forman 2018 -Starý Jičín
7. 9. 2018 Baseballový víceboj s BK Klasik Frýdek-Místek 12. 8. 2018 4. ročník běhu Olbramicemi -Olbramice
Frýdek-Místek
12. 8. 2018 Žebrácká pětadvacítka 2018 -Žebrák
7. 9. 2018 Kyjovský dětský sportovní koktejl -Kyjov
18. 8. 2018 Sportuje celá obec – 3 ročník -Jílové
8. 9. 2018 2 míle Josefa Odložila -Jeseník
18. 8. 2018 Memorial Miroslava Šafaříka -Říčany
8. 9. 2018 Vyškovská míle – Běh naděje -Vyškov
18. 8. 2018 Jablonecký Klokánek -Jablonec nad Nisou
8. 9. 2018 Den náborů na Kraví hoře 2018 -Brno
18. 8. 2018 FORCE Rusavská 50ka -Rusava
8. 9. 2018 XC Rynárecká Bejkovna -Rynárec
19. 8. 2018 Horská kola Stupno -Břasy
8. 9. 2018 Malše 2018 -Římov
21. 8. 2018 Běh městem Strakonice -Strakonice
24. 8. 2018 Sportovní hry tělesně postižených -Hrabyně 3 8. 9. 2018 Házená pro všechny -Jindřichův Hradec
8. 9. 2018 Cesta k Protivínu -Protivín
25. 8. 2018 Velká cena Tesáku -Rajnochovice
8. 9. 2018 G. BENEDIKT Soběslavský Maraton -Soběslav
25. 8. 2018 MORAVSKOSLEZSKÝ CUP U10 -Kravaře
8. 9. 2018 Mělnický festival sportu 2018 -Mělník
25. 8. 2018 SPOKE MTB Maraton Kralovice -Kralovice
25. 8. 2018 38. ročník volejbalového turnaje mužů a žen - 8. 9. 2018 Sportovní hry seniorů na Dobešce -Praha
8. 9. 2018 Běh Kovohutěmi -Lhota u Příbramě
Bezděkov
8. 9. 2018 Podzimní lesní běh na Lhotách -Chuchelna
25. 8. 2018 Ve Víru běháme všichni 2018 -Vír
25. 8. 2018 Vltavotýnské vodácké slavnosti [ MEZI MOS- 8. 9. 2018 Fotbalová olympiáda -Valašské Příkazy
9. 9. 2018 Dětská sportovní olympiáda Ledenice TY ] -Týn nad Vltavou
Ledenice
25. 8. 2018 13. ročník „Loučení s prázdninami“ -Nové
9. 9. 2018 Město na kolech -Hradec Králové
Dvory
9. 9. 2018 Hobby závody ve Svobodě nad Úpou -Svoboda
25. 8. 2018 Káranské sportovní hry -Káraný
nad Úpou
25. 8. 2018 JIZERSKÁ 50 RUN 2018 -Bedřichov
25. 8. 2018 MTB Jevíčko -Jevíčko
26. 8. 2018 Zdravé děti 2018 -Vanůvek

AKCE V ZÁŘÍ
1. 9. 2018 Pohádkový les -Ostrava
1. 9. 2018 Sportovní dětský den -Milotice nad Bečvou
1. 9. 2018 Tovačovský ráfek -Tovačov
1. 9. 2018 Barokomaraton -Plasy
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Mediální partneři ČUS

15

Zpráva z 36. VH ČUS
V souladu se Stanovami České unie sportu, z.s., svolal Výkonný výbor ČUS (usnesením č. 18/24/309
ze dne 20. 3. 2018)36. valnou hromadu České unie sportu, z. s., která se konala ve středu dne 20.
června 2018 od 10:00 hod., ve Sportovním centru Nymburk.
Jednání se účastnili delegáti národních sportovních svazů (58), delegáti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (77), dále členové VV ČUS, předseda a členové Revizní komise ČUS, předseda a
místopředseda Legislativní rady VV ČUS, zástupci KO ČUS, předsedové komisí a poradních sborů zřízených VV ČUS, vedoucí odborného sekretariátu ČUS, z přizvaných hostů byl přítomen p. Karel Kovář,
náměstek ministra pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT, Markéta Kabourková, členka týmu vládního zmocněnce pro sport - Milana Hniličky, Michaela Holmanová, zástupce svazu žádajícího o členství
v ČUS - SMTČR, a členové organizačního štábu. Jednání 36.VH zahájil v 10:00 hod. z pověření VV
ČUS Jan Boháč, generální sekretář ČUS. Delegáti 36. valné hromady ČUS v úvodu jednání schválili
bez připomínek jednací řád valné hromady a následující program jednání.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu 36. valné hromady ČUS
3. Schválení programu
4. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise
5. Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČUS od 34. valné hromady ČUS
6. Zpráva Revizní komise ČUS
7. Zpráva o hospodaření ČUS k 31. 12. 2017
8. Zpráva o majetku ČUS k 31. 12. 2017
9. Dispozice s majetkem ČUS – Prodej Sportcentra Brandýs nad Labem
10. Rozpočet ČUS pro rok 2018
11. Diskuse k předloženým zprávám a schválení usnesení ke zprávám
12. Návrh na přijetí nového svazu za člena ČUS
13. Různé
14. Závěr
Zprávu o činnosti v přímém přenosu České televize (záznam můžete shlédnout zde) přednesli Miroslav Jansta, předseda ČUS, Marek Hájek, místopředseda ČUS, Ivo Kaderka, člen VV ČUS a předseda
Českého tenisového svazu, Marcel Petrásek, předseda Legislativní rady VV ČUS. V rámci zprávy o
činnosti pronesl zdravici také náměstek MŠMT p. Karel Kovář. Zprávu Revizní komise ČUS podal Leopold Bambula, předseda RK ČUS. Ekonomické zprávy a témata prezentoval Pavel Benda, generální
ředitel ekonomických agend ČUS. V diskusi ke zprávám vystoupili s návrhy usnesení Miroslav Jansta a
Zdeněk Kubec, delegát a člen VV ČUS. Delegát Gabriel Waage, předseda České softballové asociace,
navrhl, aby o usneseních ke Zprávě o činnosti ČUS bylo hlasováno jednotlivě. Tento návrh nebyl delegáty VH schválen. Následně byla všechna navržená usnesení 36. VH ČUS delegáty VH schválena.
V rámci bodu programu Různé M. Jansta představil projekt oslav 100 let české státnosti ve sportu,
včetně návrhu rozpočtu. Oslavy organizované v součinnosti s ČOS a ČOV vyvrcholí galavečerem
28.9.2018.

SOUBOR USNESENÍ

36. VALNÉ HROMADY ČESKÉ UNIE SPORTU
konané dne 20. června 2018 v SC Nymburk
Usnesení č. 1

Ke Zprávě Výkonného výboru ČUS od 34. valné hromady ČUS

36. valná hromada ČUS
schvaluje
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 34. valné hromady ČUS
vyzývá
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bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době
jejího působení na MŠMT a současně, aby vyvodila osobní odpovědnost v souvislosti se svým dalším působením v politice
vyzývá
ústřední orgány veřejné správy, zejména vládu ČR, příslušná ministerstva a Parlament České republiky,
aby urychleně přijaly konkrétní kroky k naplnění schválené vládní koncepce „SPORT 2025“, zejména
akutně řešily fungování sportu v regionech, transparentní posílení podpory kolektivních sportů, bez jakéhokoliv dopadu na financování sportů individuálních a též financování střešních organizací
vyzývá
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, aby dotační metodikou pro rok 2018 umožnil svazům a střešním organizacím finanční podporu svých sdružených subjektů a pobočných spolků
apeluje
na vládu, poslance, senátory a prezidenta ČR, aby schválením novely zákona o sportu a dalšími kroky
umožnili zřízení nezávislé státní agentury pro podporu sportu, která zajistí transparentní a stabilní, předvídatelné a kontinuální navyšování financování českého sportu dle jasných kritérií a v rozsahu standardu
EU
ukládá
předsedovi ČUS, aby informoval ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu o závěrech 36.
VH ČUS a opakovaně o připravenosti ČUS administrovat dotace pro SK/TJ
ukládá
předsedovi ČUS, iniciovat neprodleně jednání s vedením MŠMT ve věci vyhlášení Programu IV na rok
2018 a v případě nedohody podniknout všechny relevantní kroky k vymožení realizace Usnesení vlády
v této věci

Usnesení č. 2

Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu

36. valná hromada ČUS
schvaluje
Zprávu Revizní komise ČUS

Usnesení č. 3

Ke Zprávě o hospodaření České unie sportu k 31. 12. 2017

36. valná hromada ČUS
schvaluje
1) bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2017, vč. poskytnutých příspěvků a prioritních investic financovaných z vlastních zdrojů ČUS od roku 2018 dále
2) bilanci státních zdrojů za rok 2017
3) výsledek hospodaření České unie sportu za rok 2017 ve výši zisku 20 447 002,21 Kč a jeho rozdělení takto:
částka 20 447 002,21 Kč se zúčtovává na Nerozdělený zisk (účet 932001)
určuje
auditora České unie sportu pro letošní rok, a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00
Praha 4, IČ: 45314381

Usnesení č. 4

Ke Zprávě o majetku České unie sportu k 31. 12. 2017

36. valná hromada ČUS
schvaluje
předložený materiál
Mediální partneři ČUS
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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, Brandýse nad Labem a Nymburku a dále pak vyhodnotit ztrátové, potenciálně ztrátové či dlouhodobě neproduktivní provozy či majetkové účasti a navrhnout jejich řešení.

Usnesení č. 6

K Dispozici s majetkem ČUS – Prodej Sportcentra Brandýs nad Labem

36. valná hromada ČUS
schvaluje
prodej níže uvedených nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na listu vlastnictví
č. 4644 pro katastrální území Brandýs nad Labem:
a) Stavba čp. 1776:
Stavba:
Obec:
Část obce:
Katastrální území:
Číslo LV:
Stavba stojí na pozemku:

č. p. 1776
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem
538094 Brandýs nad Labem
4644
p. č. st. 2405/1, st. 2405/2, st.
2405/3, st. 2405/4, st. 2405/5

Typ stavby:

Budova s číslem popisným

Způsob využití:

stavba občanského vybavení

b) Stavba bez čp./ev., která tvoří samostatné příslušenství stavby čp. 1776
Stavba:
Obec:
Část obce:
Katastrální území:
Číslo LV:
Stavba stojí na pozemku:

Bez čp./ev.
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem
538094 Brandýs nad Labem
4644
2452/1, 2452/2

Typ stavby:

budova bez čísla popisného nebo evidenčního

Způsob využití:

stavba občanského vybavení (samostatné příslušenství stavby čp. 1776)

c) Pozemky:
parcelní
číslo

výměra
v m2

2405/1

1.885

721/1

646

ostatní plocha

721/10

1.190

ostatní plocha

721/11

1.535

ostatní plocha

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří

vítězi výběrového řízení s nejvyšší podanou nabídkou, tj. firmě IPP INVESTREAL, a.s., Nad Úžlabinou
448, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 27616258 za cenu 16.300.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct
milionů třista tisíc korun českých). K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.
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V případě, že některá z níže uvedených osob oprávněných ze zákonného nebo obligačního předkupního práva ke shora definovanému nemovitému majetku své předkupní právo využije a nabídne nejméně shodnou kupní cenu jako je nejvyšší nabídka IPP INVESTREAL, a.s. ve výši 16.300.000,- Kč bez
DPH (slovy: šestnáct milionů třista tisíc korun českých, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši),
bude postupováno v souladu s právní úpravou předkupního práva. Vzhledem ke skutečnosti, že obligační předkupní právo bylo zřízeno před nabytím účinnosti NOZ a tento výslovně neřeší vzájemný
vztah mezi obligačním a zákonným předkupním právem dle přechodných ustanovení NOZ a dále
s ohledem na skutečnost, že oprávnění ze zákonného předkupního práva jsou vlastníky pouze části
pozemků pod stavbou, bude v případě, že své předkupní právo využije více oprávněných osob nebo
bude uplatněno pouze v poměrném rozsahu, postupováno v souladu s nezávislým právním stanoviskem vyžádaným Výkonným výborem ČUS.
Jedná se o tyto oprávněné osoby:
1) Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav, IČO: 00240079 (zákonné předkupní právo)
2) Ing. Petr Čeněk, podnikající fyzická osoba, IČO: 15833143, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Výletní 530/11 nebo obchodní korporace vlastněná ze 100% Ing. Petrem Čeňkem (tj. SCBB s.r.o,
Havlíčkova 333/6, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01), které toto své
předkupní právo převede (obligační předkupní právo)
3) Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM (zákonné předkupní právo)
4) Česká republika s právem užívání Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (zákonné předkupní právo)
zmocňuje
Výkonný výbor ČUS, aby realizoval uvedený převod nemovitého majetku, tedy zejména, aby v souladu
s rozhodnutím valné hromady zpracoval příslušnou kupní smlouvu (při zachování schválených finančních a věcných parametrů, které tvoří součást materiálu pro jednání valné hromady) a učinil další potřebné úkony směřující k převodu nemovitého majetku.
Statutární zástupce ČUS k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 6

K Rozpočtu České unie sportu pro rok 2018

36. valná hromada ČUS
schvaluje
návrh rozpočtu ČUS na rok 2018
bere na vědomí
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2018
ukládá
Výkonnému výboru ČUS
1) 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
2) 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.)
3) 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
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Usnesení č. 7

K Návrhu na přijetí nového svazu za člena ČUS

36. valná hromada ČUS – delegáti národních sportovních svazů
neschvaluje
přijetí Svazu mažoretek a twirlingu ČR-NBTA, z.s.
za člena České unie sportu, z.s.

MŠMT zveřejnilo další etapu rozdělení programu Můj klub

MŠMT na svém jednání 26. června 2018 schválilo a na svých stránkách následně zveřejnilo
další návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB. Jedná se o čtvrtou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1118 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.
MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci
vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. část rozdělení: MK_4.část.pdf
Další části:
1. část ZDE
2. část ZDE
3. část ZDE

Počet žadatelů Celková dotace

Zveřejněno

1. část

642

135 493 841 Kč

3.4.2018

2. část

546

91 796 924 Kč

27.4.2018

3. část

595

157 356 061 Kč

30. 5. 1018

4. část

1 118

268 259 590 Kč

27.6.2018

Po uzávěrce
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