Svaz národní házené
Sdružené subjekty SNH
Delegáti 19. Valné hromady SNH

V Praze dne 3. 10. 2017

Návrh na vstup Svazu národní házené do České unie kolektivních a individuálních sportů
Vážení sportovní přátelé, zástupci členských subjektů SNH,
jedním z důležitých bodů, které budou projednávány na 19. Valné hromadě SNH v sobotu
28. října bude návrh Výkonného výboru SNH na vstup Svazu národní házené do České unie
kolektivních a individuálních sportů (dále ČUKIS). Vzhledem k tomu, že se jedná o závažný krok,
jehož schválení spadá do výlučné kompetence valné hromady, dovoluji si zaslat odůvodnění
tohoto návrhu vč. souvisejících informací a také Stanovy ČUKIS.
Historické souvislosti
Pád společnosti Sazka způsobil kromě ztráty zdroje příjmu sportovních svazů také ztrátu
důvěry ve sportovní prostředí ze strany státu. Došlo k výběrové redukci státní podpory sportu,
která se bohužel selektivně týkala především těch, kteří jednak měli nejmenší schopnost a
možnost se bránit a z povahy míry jejich vlivu byli za daný vývoj nejméně zodpovědní. Ve
spolupráci některých exponentů tehdejšího politického establishmentu a představitelů některých
silných sportovních subjektů došlo k oříznutí státní podpory na menší skupinu (tzv. skupina TOP62
v rámci ČUS). Následkem tohoto zúžení státní podpory došlo v roce 2012 k tomu, že na 18
sportovních svazů, které v roce 2011 dotaci obdržely, se v roce 2012 nedostalo. Přitom na druhé
straně průměrný nárůst mezi roky 2010 a 2012 u svazů, které dotaci obdržely, byl ve výši 8,2
násobku! Z 52 svazů s dotací jich 37 dostalo v roce 2012 více než 5 násobek roku 2010 a z těchto
37 svazů jich 13 obdrželo v porovnání stejného období více než 10 násobek!
Tento vývoj měl za následek semknutí se takto likvidačním rozhodnutím postižených
subjektů, které vytvořily volnou platformu INICIATIVA SPORT 2012, v rámci které byly
koordinovány aktivity, jak směrem ven ve smyslu vytvoření tlaku na zlepšení situace, tak dovnitř
sdílením zkušeností, zejména v hledání vlastních rezerv a restrukturalizací činnosti. Zakládajícím
členem této platformy byl i Svaz národní házené. Nakonec i díky tlaku této platformy a vlastními
opatřeními v jednotlivých svazech (zredukováním výdajů, zvýšením participace členů na
financování jednotlivých sportovních odvětví), došlo k záchraně všech subjektů, v rámci MŠMT se
podařilo zajistit celkem 5 milionů, v rámci ČUS se podařilo vyjednat podporu z fondu solidarity.
Samozřejmě v kontextu s částkami za roky předchozí a zejména v souvislosti s významnými nárůsty
u ostatních, šlo o naprosto nedostatečnou podporu.
Systematickou prací skupiny v podobě tvorby analýz, vytvářením návrhů a doporučení,
jednáním s vrcholnými představiteli sportovního prostředí i státní správy, docházelo v následujícím
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období k postupnému zlepšování podmínek, zástupce této skupiny svazů byl zvolen do Výkonného
výboru České unie sportu, kde může lépe hájit zájmy této skupiny. MŠMT začalo více vnímat
potřeby těchto subjektů, postupně byla uznána nutnost vyšší míry transparentního,
předvídatelného a důstojného financování sportu, došlo i k postupným nárůstům finančních
prostředků pro jednotlivé svazy sdružené v iniciativě. Pro srovnání konkrétně SNH obdržel v roce
2011 ze státních dotací, případně příspěvku ČUS celkově 899 tisíc korun, v roce 2016 již to bylo
přes 1,5 miliónu Kč.
V průběhu řady jednání se státní správou i vrcholnými představiteli sportovního prostředí a
sportovních organizací (ČOV, ČUS atd.) však zástupci Iniciativy Sport 2012 často naráželi na
problém právního rámce této skupiny převážně menších sportovních svazů, protože se jednalo jen
o volnou platformu bez právní subjektivity a tudíž nebyli v plnoprávném postavení vůči svým
partnerům při jednání. Z toho důvodu se členové iniciativy dohodli na institucionalizaci této
skupiny a vytvoření nové střešní organizace s názvem Česká unie kolektivních a individuálních
sportů.
Benefity ČUKIS
- vytvoření ucelené skupiny subjektů již nyní spojených specifickým charakterem, rozsahem a
parametry provozních, organizačních, rozvojových a ekonomických aspektů, která má jasně
zakotvenou právní identitu umožňující zastupování členských svazů při jednáních a prosazování
společných zájmů
- možnost optimalizace řešení těchto sjednocujících problémů koordinovaným postupem
díky velmi dobré znalosti reálného stavu a potřeb členů skupiny (koordinovaný postup v oblasti
dotací, marketingu, TV, online medií, poradenství, aj.)
- možnost ČUKIS jako střešní organizace žádat o dotace z MŠMT v programu III.
- zlepšení (narovnání) pozice zejména sportů ČUS mimo tzv. TOP62 bez ztráty objemu
mandátů (hlasů) v rámci ČUS (Iniciativa Sport 2012 zahrnuje 17 členských svazů ČUS, což tvoří 23%
hlasů v komoře sportovních svazů při Valné hromadě ČUS)
Členové ČUKIS k 1. říjnu 2017
Česká asociace amerického fotbalu, Česká asociace cheerleaders, Český svaz jógy, Český
korfbalový svaz, Česká federace koulových sportů, Česká lakrosová unie, Český minigolfový svaz,
Česká muaythai asociace, Česká asociace sleddog sportů
Členové původní platformy Iniciativa Sport 2012, kteří zvažují vstup do ČUKIS
Český svaz akrobatického rock and rollu, Českomoravský billiardový svaz, Svaz kulturistiky a
fittness České republiky, Český svaz kuší, Český svaz metané, Český svaz vodního motorismu, Svaz
národní házené
Členský příspěvek
V souladu se stanovami ČUKIS je každý členský svaz povinen hradit členské příspěvky, jejichž výše
je stanovena na 10.000,- Kč za rok.
Vliv na členství SNH v České unii sportu
Případný vstup Svazu národní házené do ČUKIS nebude mít žádný vliv na naše současné členství
v České unii sportu. Všechny dosavadní členské svazy ČUKIS jsou zároveň členy ČUS, prezident
ČUKIS pan Filip Hobza je zároveň členem výkonného výboru ČUS.
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Vážení sportovní přátelé,
jsem přesvědčen, že institucionalizace platformy Iniciativa Sport 2012 do jasně definovaného
právního subjektu a vstup našeho svazu do této organizace je správným krokem a jedinou možnou
cestou, jak prostřednictvím této organizace smysluplně prosazovat zájmy a potřeby našeho sportu.
Z toho důvodu si Vás dovoluji požádat o schválení předloženého návrhu na vstup SNH do ČUKIS.
S pozdravem

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Příloha:

Stanovy České unie kolektivních a individuálních sportů
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