
Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
15.2.2021 - 21:00 - Google Meet - Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, 
Jakub Máša, Denisa Kolářová, Milan Schwarz, Tomáš Voda

Politika (sportovní)
• Předseda zahájil jednání a VV informoval, že k tomuto bodu je velký objem 

podkladů 
• Účelem dnešního jednání je seznámení s jednotlivými organizacemi ČOV, ČUKIS, 

ČUS a NSA (sportovní instituce) 
• NSA

◦ Předseda VV informoval o aktuální stavu
◦ Agentura převzala agendu po MŠMT
◦ Agentura vyměnila dva místopředsedy 
◦ Milan Schwarz doplnil informace 
◦ Předseda odpověděl na dotaz zda NSA má vlastní kapitolu v rámci rozpočtu 

ČR
• ČUKIS

◦ Krach Sazky v roce 2011 —> kontrola výpočtu a přemýšlení o dalším 
postupu

◦ Inspirace u okolních svazů participujících společně na podpoře —> založení 
ČUKIS

◦ V jednotě je síla —> 15 svazů —> potenciál oslovit jiné subjekty, získat 
informace a čerpat výhody (mimo jiné marketingová spolupráce, atd.)

• ČUS (původně ČSTV)
◦ Vstup v roce 1991, Provozní “podpora”, participace na výtěžku Sazky
◦ Stále jsme členem ČUS
◦ Eviduje členskou základna, právní a ekonomické poradenství, máme sídlo, 

můžeme využívat kanceláře, atd.
◦ Milan Schwarz informoval o způsobu rozdělení ČUS na dvě komory 

• ČOV
◦ Podklady pro jednání obdrželi všichni do mailu —> volby do ČOV v pátek 

26.2.2021
◦ Milan Schwarz (sám působí od roku 2004) 

▪ představil instituci ČOV a komise NEČOV
▪ Představil Olympijské festivaly
▪ představil působení Jiřího Kejvala v rámci ČOV i MOV
▪ Milan Schwarz ambasadorem Světových her 

◦ Předsedva VV doplnil informace
▪ Jan Mynařík nahradil Milana Schwarze v Plénu ČOV (2012), následně 

se Milan Schwarz vrátil zpět 
▪ ČOV původně jedním z akcionářů Sazky
▪ Dále informoval o historii vývoje komunikace ČKS s ČOV (čerpání 

financích prostředků, apod.) 
▪ Popsáno několik problematických okamžiku v historie ČOV

▪ Konfrontace ČOV a ČUS
▪ Ekonomika a struktura
▪ ČOV jako takový
▪ Česká olympijská, a.s. (marketingová agentura) 
▪ atd.

▪ Ekononomika a stuktura 
▪ ČOV jako takový 



▪ Česká olympijská a.s. (marketingová agentura) 
◦ Volby do ČOV

▪ Předseda VV informoval o možnosti volení Per rollam —> nutnost 
vyjádření jako formou chceme hlasovat (hlasování pouze do VV) – 
Milan Schwarz bez vědomí VV vyjádření již zaslal

▪ Aktuálně se nebude hlasovat o Výsledku hospodaření a o Zprávě o 
činnosti —> proč nebude hlasováno společně s vedením ČOV?

▪ Tlak z MOV pro volbu nového vedení do vedení ČOV
▪ Jednotliví členové VV a hosté vyjádřili svůj názor k aktuální situaci 

ohledně voleb do vedení ČOV

Závěr:
• Další setkání: Pondělí 22.2.2021 ve 21:00 - Pokračování aktuálního tématu, 

případně další body ze Strategie ČKS.


