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Zpráva z jednání VV ČUS 

ze dne 14. 10. 2014 

 

Výkonný výbor ČUS vzal na vědomí aktuální informace, přednesené předsedou Miroslavem Janstou. 
Předseda referoval o počtu podaných žádostí o státní dotaci z nového Programu III MŠMT na rok 
2015 prostřednictvím ČUS, kdy díky pružné reakci servisních center sportu požádalo téměř 1500 SK/
TJ z ČUS, přestože k podání žádostí byl kritický nedostatek času v řádu jednotek dní. Následně de-
mentoval spekulace o možném nedoplacení státní podpory z Programu V  MŠMT na rok 2014 
s odvoláním na své jednání s klíčovými představiteli MŠMT, kteří potvrdili, že program bude v roce 
2014 vyplacen do 100%. Sdělil rovněž dostupné informace o objemech státních dotací, zapsaných v 
návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a předestřel další postup jednání ČUS a sportovního prostředí 
v této věci, s cílem dosáhnout nezbytného navýšení. Potvrdil, že zatím je rozpočet pro rok 2015 
v oblasti investiční a neinvestiční podpory sportu o cca 400 mil. nižší, než pro rok 2014 s tím, že redu-
kovány jsou zatím především investiční výdaje. Dále informoval o svých opakovaných jednáních 
s ministrem financí A. Babišem o možném budoucím posílení podpory sportu z výnosů loterií, cestou 
MŠMT a ČOV.  

Předseda rovněž otevřel téma přislíbeného spolufinancování sportu v krajích ze strany ČOV a krajů, 
kde nebylo letos dotaženo přislíbené spolufinancování ze strany ČOV, a proto kraje, které již depono-
valy rozpočtovou rezervu pro tento účel, urgovaly dodržení dohody. Uvedl, že ČUS s ČOV již jedná o 
řešení, které se pro rok 2015 podaří s největší pravděpodobností zajistit. Následně předseda zdůraz-
nil, že je nutné, aby v krajích ČOV a ČUS, vzhledem k vzájemně dohodnuté dělbě kompetencí, jednaly 
na úřadech koordinovaně.   

Následně členové VV projednali a schválili vydání Pokynu ke statistickému šetření stavu členské zá-
kladny v ČUS k 31. 12. 2014, Pokynu k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2014, 
stanovení  výše členského příspěvku na činnost SCS pro rok 2014 dle Směrnice ČUS č. 3/2013 a po-
věřili Miroslava Janstu k zastupování ČUS a k výkonu akcionářských práv na VH Ski Pec, kterou svo-
lala ČUS za účelem změny stanov, odvolání a nové volby členů orgánů společnosti. 

Členové VV byli dále seznámeni s analýzou hospodaření Vyšší odborné školy ČUS, z níž vyplynula 
celkově se zvyšující úroveň a prestiž školy, nicméně též potřeba pokračovat v započatých ekonomic-
kých ozdravných krocích ze strany nového vedení školy. Na základě analýzy uložil VV ČUS vedení 
školy realizovat v provozu VOŠ úsporná opatření především v oblasti celkových osobních nákladů 
s tím, že nesmí narůstat závazky školy vůči zřizovateli a v souvislosti se zajištěním rozvoje školy podat 
nejpozději do 31. 12. 2014 na MŠMT žádost o akreditaci na obory Wellness specialista a Pedagog vol-
nočasových aktivit. 

Výkonný  výbor  ČUS  též vzal s potěšením na vědomí informaci ředitele ekonomických agend ČUS 
P.Bendy a vedoucí odboru legislativy G. Petrusové o úspěšném završení soudního sporu, vedeného 
od r.2013 na určení vlastnictví lanové dráhy Churáňov a Chaty Churáňov, kdy pravomocným rozhod-
nutím soudu byl majetek přiřknut do vlastnictví ČUS.  

Výkonný výbor rovněž schválil předložené Záštity ČUS na některé sportovní akce a předložené návrhy 
na vyznamenání členů ČUS.  

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí 
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Delegáti 30. valné hromady České unie sportu měli k pro-
jednání jediný věcný bod a tím byla druhá etapa optimaliza-
ce majetkových vztahů, zařízení, pozemků a sportovišť v 
areálu Strahova. 

  

Zatímco v roce 2011 se ČSTV potýkal s mnoha problémy 
v podobě ztrátového a vybydleného majetku i vysokou za-
dlužeností a čelil hned několika žalobám, po třech letech, 
kdy prošla organizace transformací završenou přejmenová-
ním na Českou unii sportu, se může pochlubit vyrovnaným, 
stabilním hospodařením s vlastním majetkem a oddlužením 
společnosti. Nepotřebných nemovitostí se jí podařilo zbavit 
a ty, které mají pro ČUS význam, provozuje bez ztráty a 
nebo je výhodně pronajímá. 

  

Jedním z nezbytných kroků k ziskovému hospodaření do 
budoucna byla také konsolidace majetkoprávních vztahů 
na území Strahova mezi všemi vlastníky, především však 
Hlavním městem Praha, Fotbalovou asociací ČR a Českou 
unií sportu. 

  

„Bylo potřeba sjednotit vlastnictví pozemků a staveb na 
nich stojících v areálu Strahova tak, aby byly zachovány 
funkčně a provozně logické celky. Zvolili jsme nejjedno-
dušší cestu konsolidace, která spočívá ve vzájemné směně 
nemovitostí, tj. pozemků a staveb, mezi Hlavním městem 
Praha, Fotbalovou asociací a Českou unií spor-
tu,“ vysvětluje důvod trojsměny generální ředitel ekonomic-
kých agend České unie sportu Pavel Benda. 

  

„V první etapě schválila v roce 2012 ještě Valná hromada 
ČSTV převod části majetku Fotbalové asociaci ČR a v led-
nu letošního roku byl převod dokončen přepisem vlastnic-
kých práv na Fotbalovou asociaci. Budovy i pozemky byly 
Českou unií sportu postupně předávány“, popisuje průběh 
první části převodu majetku Jan Boháč, generální sekretář 
České unie sportu. 

  

„Jsem rád, že delegáti Valné hromady dnes schválili i dru-
hou etapu vypořádání majetku. Těší mě, že se nám podaři-
lo vypořádat se s dědictvím z minulosti, kdy se na Strahově 
před spartakiádami stavělo překotně a vlastnické vztahy se 
přitom příliš neřešily. Trojsměnou zakončíme složité období 
různorodých majetkových vztahů na Strahově a pro Čes-
kou unii sportu je to další krok na cestě k novému sídlu pro 
ČUS a sdružené sportovní svazy. Potřebujeme sídlo, které 
bude důstojné, odpovídající mezinárodním standardům a 
rovněž klademe důraz na nízké provozní náklady. Dosa-

Trojsměnu na Strahově schválila 

valná hromada ČUS 
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vadní prostory nejsou vyhovující ani v jednom smě-
ru“, s potěšením vysvětluje předseda České unie 
sportu Miroslav Jansta. 

  

Následovat bude administrativní převod majetku, na 
závěr kterého vznikne České unii sportu pohledávka 
u Fotbalové asociace ČR ve výši přes 100 miliónů 
korun. Tu si spolek později odbydlí v novém sídle, 
jenž se chystá FAČR vystavět v návaznosti na nově 
vznikající budovu fotbalového sídla u stadionu Přá-
telství. V současných nevyhovujících prostorách zů-
stane ČUS dočasně v nájmu. 

   

Delegáti byli rovněž informováni o aktuálních aktivi-
tách České unie sportu a problémech, které spolek 
řeší. Jedná se zejména o přípravu zákona o podpoře 
sportu. Česká unie sportu jako největší národní spor-
tovní organizace hájící jak zájmy sdružených spor-
tovních svazů, tak základních článků sportovního prostředí (SK/TJ) monitoruje vývoj příprav Věcného 
záměru zákona o sportu. V zastoupení svých členů je ČUS připravena aktivně se na jeho dalším pro-
jednávání podílet. Organizace se již v této fázi příprav k návrhu věcného řešení vyjádřila. Věcné při-
pomínky byly zaslány MŠMT i ČOV. Po dohodě s Českým olympijským výborem se bude ČUS sou-
středit především na oblast  podpory sportu v krajích a obcích, financování sportu a společenské od-
povědnosti firem. 

  

„Je potřeba při přípravě zákona postupovat jednotně. Celé sportovní prostředí trápí současné legisla-
tivní podmínky, proto předpokládám, že se všechny sportovní spolky do přípravy zapojí. První krok 
jsme učinili při veřejné rozpravě v létě, máme podporu MŠMT i ministra samotného. Věřím, že se 
nám, s podporou všech osobností českého sportu, podaří zákon dotáhnout do konce nejpozději bě-
hem příštího roku. Těší mě, že Český olympijský výbor jako iniciátor této rozpravy má velkou podporu 
v České unii sportu“, řekl delegátům valné hromady předseda Českého olympijského výboru Jiří Kej-
val. 

  

Intenzivní jednání probíhají i ohledně úpravy financování sportu v ČR, zejména základních článků. Po 
veřejné odborné rozpravě, kterou v polovině září uspořádala Česká unie sportu společně se Sdruže-
ním sportovních svazů ČR, přislí-
bil ministr školství, mládeže a tělo-
výchovy Marcel Chládek nápravu i 
v této oblasti. 

  

V závěru Valné hromady delegáti 
schválili podobu dopisu nově zvo-
leným zastupitelům, kteří vzejdou 
z říjnových komunálních voleb. 
Jeho cílem je informovat o sou-
časném neutěšeném stavu finan-
cování sportovního prostředí a 
zároveň vyzvat zastupitele ke 
spolupráci při podpoře pohybo-
vých aktivit občanů a sportu 
v obcích, včetně potřebné přísluš-
né infrastruktury. 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS  

Miroslav Jansta, 30. VH ČUS   
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Dopis delegátu 30. VH ČUS  

nově zvoleným zastupitelům měst a obcí 

 
V Nymburku dne 27. září 2014 
 
Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, 
jménem největšího českého sportovního spolku, České unie sportu, který zastupuje zájmy  74 sportov-
ních svazů, 8 731 sportovních klubů a jednot s 1,3 miliony členů, Vám blahopřejeme k Vašemu zvole-
ní. 
ČUS zastupuje většinu sportovního prostředí České republiky a velmi dobře vnímá, že právě města a 
obce jsou základem občanských aktivit. V nich zejména sport má velký význam pro zdravé společen-
ské klima v obci, je důležitou prevencí sociálně nežádoucích jevů, hlavním prvkem pro posílení zdraví 
občanů, zejména dětí a mládeže, i kvalitního trávení volnočasových aktivit. 
Financování a další podpora sportu v městech a obcích tvoří základnu českého sportu. Přesto jde ce-
lostátně pouze 10 % výdajů obcí do sportu na přímou podporu vlastní činnosti sportovních klubů a tě-
lovýchovných jednot – základních článků sportu. Z toho část prostředků jde hlavně ve větších městech 
na podporu vrcholového sportu. Existuje velmi diferencovaný přístup k vlastnictví, správě a údržbě 
sportovních zařízení v majetku obce a v majetku sportovních svazů, SK nebo TJ. Struktura sportov-
ních zařízení v obcích je velmi nerovnoměrná, kvalitativně i kvantitativně rozdílná a celkově z 91 % 
zastaralá, bez potřebných investic. Za klíčové a systémové pokládáme sjednocení vlastnictví sportovní 
infrastruktury do majetků obcí, které jediné mohou pečovat o sportovní infrastrukturu s péčí řádného 
hospodáře a vizí rozvoje. 
Pro existenci, zachování potenciálu a rozvoj sportu zejména dětí a mládeže je stejně důležitá i péče o 
trenéry, tj. o ty, kteří sportování aktivně a odborně zajišťují a veřejnost ke sportování vedou. Bez jejich, 
dnes většinou dobrovolnické práce, by sport v obcích zanikl a sportovní infrastruktura osiřela. 
Všestrannou podporu sportu jsme deklarovali společně v Memorandu o podpoře sportu se Svazem 
měst a obcí ČR, neboť jsme si vědomi, že právě na místních klubech a jednotách leží hlavní díl odpo-
vědnosti za existenci a stav sportovní infrastruktury i vlastní organizace sportovního života v regionu. 
ČUS má mj. zpracovány detailní analýzy financování sportu, zásady dotačních programů i podrobné 
metodiky a postupy pro účast sportovních organizací v nich. Pomoci Vám i sportovním subjektům u 
Vás v obci je kdykoliv připravena síť našich Servisních center sportu v krajích a okresech. Tato územní 
odborná pracoviště Vám otevírají prostor být Vašim partnerem i pomocníkem a současně se stát uni-
verzálním garantovaným administrátorem veřejných prostředků, jakož i dalších složitých byrokratic-
kých procedur, na kterých je a bude sport závislý. 
 Současně děkujeme všem zastupitelům, kteří pohybové aktivity občanů a sport podporují. Věříme, že 
společně s Vámi se podaří zefektivnit  financování sportu a jeho sportovní infrastruktury a tím jej pod-
pořit v jeho základních článcích.  
 
V úctě  
                  Účastníci 30. valné hromady České unie sportu 
 
        Nově zvoleným zastupitelům měst a obcí České republiky  

 
Delegáti 30. VH ČUS schválili dopis adresovaný nově zvoleným zastupitelstvům měst a obcí, vě-
novaný problematice podpory a financování sportu. 
Volby do zastupitelstev proběhly druhý víkend v měsíci říjnu a řada obcí a měst má nové vedení. 
Cílem ČUS je, aby sport a otázka péče o něj byl jedním z neopomenutých témat nově zvolených 
zastupitelstev. Dopis předávají k rukám radních zástupci Okresních sdružení ČUS.   
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Hovoří se o tom, že v souvislosti 
s projednáváním státního rozpočtu na rok 
2015 probíhá boj o peníze do sportu. Boj 
však probíhal vždy, někdy více, jindy méně 
intenzivně. Na úrovni poslanecké sněmovny 
se sport pokaždé stal jen jednou z karet poli-

tického pokeru. 

Na rozdíl od předcházejících vlád ta současná 
věnuje sportu velkou pozornost. V programovém 
prohlášení je sport rozpracován dokonce do de-
seti podrobných bodů. Pokud nebude navýšen 
rozpočet na sport, nemůže vláda nikdy tyto sliby 
splnit. 

Za posledních 25 let podpora sportu ze strany 
státu a veřejných rozpočtů klesla na kritickou 
mez. Objem těchto prostředků je nyní třetinový. 
Oproti roku 2006 poloviční. Výdaje státu na sport 
klesly pod 0,1 % HDP. Jsme na samém konci ve 
srovnání s ostatními zeměmi EU, kde výdaje 
jsou až desetinásobné. Sport se dostal na mez 
samotného přežití. Je ohrožena existence zá-
kladních článků sportu v regionech, krajích, měs-
tech a obcích, tj. sportovních klubů a tělovýchov-
ných jednot. Mnohé sportovní spolky již začínají 
zanikat, nebo jsou blízko tomuto stavu. 

Je možné, že sport je většině poslanců ukrade-
ný. Ale jde o měřítko celkové-
ho konání vládní koalice. 
Hlavním deklarovaným smys-
lem je být spravedlivou vlá-
dou, sociálně šetrnou, směřu-
jící ke zdravé společnosti (ve 
smyslu sociálním i zdravot-
ním), k prorůstové ekonomi-
ce, kterou mají rozhýbat in-
vestice, státní dluh má být 
snížen. 

Pokud to vládní koalice myslí 
vážně, musí též akceptovat 
nezpochybnitelný celospole-
čenský význam sportu. Je 
nenahraditelným socializač-
ním faktorem a prevencí soci-
álně nežádoucích jevů i branné připravenosti 
obyvatel. Je zásadním zdravotním faktorem, re-
dukuje rizika civilizačních chorob. Každých 100 
Kč na zdravotní prevenci šetří až 253 Kč na 
léčbu těchto nemocí. 

Sport se podílí na příjmech státního rozpočtu 
více než 3,5 % a zabezpečuje práci pro skoro 4 % 

pracovní síly, 
výrazně víc 
než celé od-
větví zeměděl-
ství, lesnictví a 
rybářství nebo 
jiná významná 
odvětví. 1 Kč 
výdajů na 
sport generuje 
až 3,55 Kč pří-
jmů státního 
rozpočtu. 
Z těchto příjmů 
státního rozpočtu se sportu vrací jen 0,1 %. 

Pokud koalice myslí vážně sliby o snižování dlu-
hů, pak musí také brát v potaz, že vnitřní dluh na 
zastaralé a zanedbané sportovní infrastruktuře 
tvoří cca 30 miliard korun. Tento dluh narůstá 
každoročně až od 2,1 miliardy. 

Máme-li důvěřovat vládní strategii, bude se koali-
ce vážně zabývat i sportem. Pokud ne, bude i 
nadále v Česku sport jen pro bohaté a 450 000 
dětí nebudou rodiče schopni sportování hradit. 
Dále budeme v rámci EU na 1. místě v podílu 
osob s nadváhou a obezitou. 

Věc je vlastně jednoduchá: 
když chce vláda investovat, 
tak ať investuje tam, kde se to 
vyplatí, když chce, aby byli 
lidé zdraví, tak ať investuje do 
zdraví atd. 

Všechny vyspělé světové eko-
nomiky se shodly na tom, že 
sportovní akce mají ekono-
mický i společenský přesah, 
který v každém případě pod-
něcuje další ekonomický 
boom, a že ekonomický a 
společenský přínos sportu je 
měřitelný. 

Sportovní prostředí splnilo 
sliby, které před volbami dalo 

politikům - stalo se jednotným a v principech 
soudržným. Jeho hospodaření je čisté a otevře-

né. Na řadě s plněním jsou politici.▫ 

 

 Sport je lakmusem vládních slibů 
Sloupek Miroslava Jansty 
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 Informace k ukončení  

zákonné výpůjčky 

doporučený postup 

 

Informace a doporučený postup se týká ma-
jetku v původním trvalém užívání, který 
z nějakého důvodu nepřešel do vlastnictví SK/
TJ a je k němu zřízena zákonná výpůjčka 

do 1.1.2015. 

 

Tato výpůjčka byla založena zákonem č. 
1/2007Sb., v platném znění s tím, že ČUS nemá 
informace o tom, že by byl záměr tento zákon 
změnit ve smyslu opětovného prodloužení doby 
výpůjčky. Naopak dle reakcí ze sportovního pro-
středí lze dovodit, že stát po 1.1.2015 hodlá po-
žadovat za užívání takového majetku nájemné, 
aniž by byla zohledněna skutečnost, že jde 
o užívání sportovními spolky.  

 

Zákon č. 219/2000Sb., o majetku České republi-
ky však umožňuje státu postupovat i jinak. Proto 
doporučujeme, aby se SK/TJ alespoň pokusily o 
jiné řešení, než je nabízený nájemní vztah. 
Zejména by se jednalo o výpůjčku (tj. bezplatné 
užívání), která by tentokrát nebyla zřízena přímo 
zákonem, ale smluvně. SK/TJ totiž ve většině 
případů budou splňovat podmínky, které jsou 
stanoveny pro to, aby stát svůj majetek dal do 
užívání bezplatně (§27 cit. zák.č. 219/2000Sb.).  

 

Tyto podmínky jsou následující: 

majetek musí být dočasně nepotřebný pro 

plnění funkce státu (§27 odst. 1) 

tato podmínka bude u sportovních zařízení větši-
nou splněna, když tato zařízení jsou řadu let vyu-
žívána ke sportu či činnosti s ním související a 
k jinému účelu (tj. k plnění funkcí státu) je užívat 
ani nelze; případně se jedná o pozemky zastavě-
né sportovišti nebo s nimi funkčně souvisí 

SK/TJ nejsou zřízeny za účelem podnikání, 

jsou neziskovou organizací (§27 odst. 3) 

bezplatně lze přenechat majetek státu do užívání 
pouze osobám, které nejsou podnikateli 

SK/TJ tuto podmínku splňují, neboť jsou založe-
ny jako neziskové spolky; jejich hlavní činností a 
posláním dle jejich stanov není  podnikání (ani 
být ze zákona nemůže), ale provozování spor-
tovní činnosti; ani provozování sportovního zaří-

zení, které může být považo-
váno za vedlejší ekonomic-
kou činnost s určitým hospo-
dářským výsledkem, nemůže 
ovlivni závěr o nepodnikatel-

ském charakteru spolku 

majetek je a bude užíván pro 
sportovní a tělovýchovné účely 

(§27 odst. 3) 

Smluvní výpůjčku na užívání státního majetku 
pak lze uzavřít na dobu určitou, a to nejdéle na 
dobu 8 let s tím, že při splnění podmínek je dána 
možnost ji prodloužit či znovu sjednat (§27 odst. 
2). 

 

Doporučujeme tedy obrátit se na příslušné pra-
coviště ÚZSVM s žádostí o smluvní zřízení vý-
půjčky s uvedením argumentace shora ohledně 
splnění zákonných podmínek. Pokud v tomto ne-
budou SK/TJ úspěšné, je třeba alespoň ohlídat 
výši požadovaného nájemného. To by totiž zá-
sadně mělo odpovídat nájemnému, které je 
v daném místě obvyklé. Tedy lze doporučit ověřit 
si ceny nájemného, které jsou v místě působení 
SK/TJ za obdobné pozemky požadovány 
od jiných vlastníků (zejména od obce či např. 
Pozemkového fondu ČR). Jde totiž o to, že 
ÚZSVM má jakousi metodiku, podle které mnoh-
dy požaduje mnohem vyšší nájemné než je ob-
vyklé. 

Představitelé ČUS si jsou shora uvedené situace 
vědomi a snaží se tento stav řešit zejména 
v rámci řešení celkové problematiky podfinanco-
vání sportu v ČR, kdy je poukazováno na to, že 
stát nejenže snižuje dotace do sportovního pro-
středí, ale dokonce požaduje neúnosné nájemné 
či kupní ceny za nemovitosti užívané pro sport. 
Na podporu argumentace sportovního prostředí 
přivítáme jakékoli informace od SK/TJ, jakým 
způsobem v jejich případě stát postupuje 
(nejlépe formou e-mailu na adresu: ko-
var@cuscz.cz). 

 

Gabriela Petrusová 
LPO ČUS 
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 Financování sportu na nejnižších 

 úrovních je potřeba řešit akutně 

 

Česká unie sportu ve spolupráci se Sdružením spor-
tovních svazů ČR a internetovým portálem Sportovni-
Listy.cz  uspořádaly veřejnou rozpravu  na téma fi-
nancování sportu v regionech s podtitulem „SPORT = NEPŘÍTEL STÁTU?“ 

  

Mezi hosty panelu byli po boku předsedů obou pořádajících sportovních organizací i ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS pro regio-
ny Marek Hájek a své vnímání problematiky financování sportu rozebrali také zástupci médií, generální 
ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, ředitel kanálu ČT sport Jiří Ponikelský či šéfredaktor Sportov-
ních listů Radomír Pekárek. 

  

„Tato veřejná rozprava má ukázat a dokumentovat vývoj ekonomiky českého sportu za posledních 
dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na kritickou mez. Nechceme bourat 
stávající financování zabezpečení sportovních svazů, chceme další finanční prostředky. Potřebujeme 
pro posílení akceschopnosti sportu v regionech 6 miliard, to je pouze malá část z toho, co sport přináší 
státu v podobě odvodů do veřejných rozpočtů.  Nejhůře je postižen sport v základních článcích, ve 
sportovních klubech a jednotách, ve městech a obcích. To znamená zanedbaná sportovní infrastruktu-
ra a minimum možností pro sportování dětí a mládeže. Proto by vyústění diskuse mělo být adresováno 
představitelům státu a samospráv v jednotlivých regionech se žádostí o vytvoření podmínek pro nápra-
vu,“ vysvětluje záměr konání této akce předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

  

„Ukazuje se, že státní správa v současné době nemá ucelený, srozumitelný a transparentní systém 
distribuce peněz do sportovního prostředí. Postrádá jednoznačná a uchopitelná kritéria zásluhovosti, 
úspěšnosti a efektivity jednotlivých svazů či druhů sportu. Převládá v něm stále jakési léta neměnné 
„zvykové právo“,  preference určitých sportů, institucí a osob. Má-li se však sport v České republice – a 
především ten mládežnický, rekreační a masový – dál rozvíjet, je nutná razantní změna dosavadního 
systému a jeho výrazné zprůhlednění a zjednodušení,“ popisuje situaci v českém sportovním prostředí 
předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl. 

  

V rámci rozpravy byla zdůrazněna úloha státu, tak aby realizoval vládní sliby o podpoře všestranného 
celospolečenského významu sportu. Jedním z nástrojů, jakým lze pozvednutí sportu docílit, jsou např. 
kampaně motivující k pohybovým aktivitám a sportu ve veřejnoprávních mediích. 

  

„Jedním z našich cílů je vytvořit smysluplnou komunikační platformu a aktivně spoluvytvářet podmínky 
pro rozvoj sportu jak v celé České republice, tak především v jednotlivých regionech. Věříme, že první 
skutečně veřejná rozprava o problematice financování českého sportu napomůže českým politikům 
nejen porozumět problematice, ale především učinit konkrétní kroky, které by situaci v českém sportu 
zlepšily," uvedl k akci Radomír Pekárek, šéfredaktor portálu Sportovnilisty.cz. 

Ivana Caitamlová, generální sekretář Sdružení sportovních svazů ČR, + 420 732 351 911, caitamlo-
va@sporty-cz.cz 

   

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí České unie sportu,  
+420 602 231 674, ticha@cuscz.cz 

 
Ivana Caitamlová, generální sekretář Sdružení sportovních svazů ČR,  

+ 420 732 351 911, caitamlova@sporty-cz.cz  



 

 

10  Mediální partneři ČUS 

   

Pokyny předsed ke statistickému šetření stavu členské  

základny v ČUS k 31. 12. 2014 a Pokyn předsedy ČUS k  

aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2014  

 

Pokyny každoročně upřesňují způsob evidence členské základny a sportovních zařízení, jež vy-

plývá z členských povinností sdružených subjektů dané Stanovami ČUS. Získaná data jsou pou-

žita při podávání žádostí ČUS na programy MŠMT. Velikost členské základny a spravovaný ma-

jetek jsou základním údajem požadovaným k přidělení dotace.  

ČUS používá pro sběr dat vlastní dlouhodobě využívaný program. ČUS upravila funkčnost použí-

vaného programu pro národní sportovní svazy tak, aby výstupy z databáze odpovídaly formátu 

nově požadovaným MŠMT v rámci podání žádostí o státní podporu pro rok 2015.  

V návaznosti na tyto změny požadované MŠMT jsme upravili vstupní údaje pro národní sportovní 

svazy. Ve znění pokynů proto dochází k drobným zjednodušujícím úpravám.  

Pokyny naleznete v příloze Zpravodaje ČUS (strana 17-21), a jejich plné znění, včetně příloh, na 

webových stránkách  http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html  

 

Žádáme tímto všechny členské SK/TJ, aby ve spolupráci s OS ČUS 

včas poskytly aktuální statistické údaje. 

reklama 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html
https://insure.koop.cz/CestovniPojisteni/?unie_sport=true
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 Vážení sportovní přátelé, 

pilotní ročník projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI ukázal, 
že je přitažlivý pro organizátory akcí, pro širokou veřej-
nost a také pro partnery, kteří projekt podporují. Projekt 
má mediální podporu, zviditelňuje činnost členských 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot ČUS a poskytuje jednotlivým akcím a jejich organizátorům 
dobrou propagaci. Letošní generální partner, České dráhy, i další podporovatelé jsou se zapojením do 
projektu a svojí prezentací spokojeni a mají zájem dále pokračovat v jeho podpoře. Finanční podporu 
na pořádání akce letos tak obdrželo více jak 160 pořadatelů. 

Připravuje se proto intenzivně další ročník. Do projektu by mohl být pro rok 2015 zapojen i více jak 
dvojnásobek akcí, než v letošním pilotním ročníku. Záviset to bude na rozsahu podpory stávajících i 
nových partnerů projektu a také na kvalitě akcí zařazených do projektu. Proto začínáme s přípravou 
kalendáře akcí na ročník 2015. Základní podmínky pro zařazení akce do kalendáře projektu se nemě-
ní, ale vzhledem ke zkušenostem z pilotního ročníku i předpokládanému navýšení zájmu o zařazení 
do projektu jsou v některých ohledech zpřesněny. Nastaveny jsou takto: 

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS 

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti (ne primárně divácké); 

3) minimální počet 100 aktivních účastníků 

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež 

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu; 

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné 

7) termín konání akcí je od 1.1.2015 do 31.12.2015 

8) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho vybranou akci 

 

Návrhy na zařazení akcí do projektu ČUS Sportuj s námi provede každý zájemce sám, pro-

střednictvím on-line formuláře: 

https://docs.google.com/forms/d/1E-4PtJENTdtE7I7uhZMPdJGXZg79Plgp6OUPNMM3gos/

viewform, který je dostupný také na webu ČUS (www.cuscz.cz). 

 

Za svoje členské SK/TJ může, po vzájemné dohodě, akce do projektu prostřednictvím on-line formu-
láře nahlásit i příslušné okresní servisní centrum sportu při Okresním sdružení ČUS. UZÁVĚRKA PŘI-
HLÁŠEK AKCÍ DO PROJEKTU PRO ROK 2015 JE 15. 11. 2014. Po uzávěrce přihlášek bude prove-
dena s pomocí okresních servisních center sportu kontrola údajů a parametrů přihlášených akcí. Poté 
bude proveden finální výběr akcí a jejich rozdělení do skupin.  

Přihlašovací on-line formulář je připraven pro 3 různé varianty přihlášení akce: 

1) přihlášení akce, která byla zařazena v projektu v roce 2014. Od organizátorů těchto akcí, pokud 
vyplňovali údaje „Vyhodnocení akce“, jsou data k dispozici. Tito pořadatelé tak ve formuláři pouze po-
tvrdí svůj zájem o zařazení akce pro rok 2015 a nahlásí termín konání pro rok 2015. 

2) Organizátoři akcí, které mají alespoň roční historii, ale v roce 2014 nebyly zařazeny v projektu, vy-
plní ve formuláři údaje podle skutečnosti roku 2014 nebo 2013. 

3) Organizátoři zcela nově připravovaných akcí detailně popíší zá-
měr a způsob realizace, aby bylo možné posoudit její proveditelnost 
a vhodnost zařazení do projektu. 

Děkujeme za spolupráci.  
Mgr. Jan Boháč,  

generální sekretář ČUS 

ČUS - Sportuj s námi - přihlaste se do nového ročníku 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK AKCÍ DO 
PROJEKTU PRO ROK 2015 JE 

15. 11. 2014 
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 Sportfilm na YouTube 

Hlavní cenu 17. ročníku Mezinárodního fes-
tivalu SportFilm Liberec – Velký Ještídek 
byl udělen snímku Tour mého života v režii 
Ondřeje Smrže a produkci Škoda Auto. 
Všechny soutěžní snímky mohli diváci 
v průběhu festivalu shlédnout na stránkách 

festivalu www.sportfilm.cz . 

Za podpory odborných garantů festivalu 
SPORTFILM LIBEREC 2014, České unie 
sportu, Českého olympijského výboru, Filmo-
vého a televizního svazu (FITES) a FEDERA-
TION INTERNATIONALE CINEMA TELEVISI-
ON SPORTIFS se v libereckém centru Baby-
lon uskutečnilo 17. Slavnostní vyhlášení vítězů 
Mezinárodního festivalu sportovních snímků 
SportFilm Liberec 2014. Organizátorem a vyhlašovatelem festivalu je okresní sdružení ČUS - Liberec-
ká sportovní a tělovýchovná organizace o. s. sdružující  150 tělovýchovných jednot a sportovních klu-
bů libereckého okresu. 

O konečných výsledcích rozhodovala odborná festivalová porota v čele s Dr. Františkem Kolářem 
CSc., která nejdříve vybírala z 29 přihlášených snímků, z nichž však dva snímky byly vyřazeny pro 
větší délku než dovoluje soutěžní statut.  Přihlášené snímky byly z ČR (18 snímků), po dvou ze Špa-
nělska a Švédska a po jednom z Číny, Velké Británie, Německa, Rumunska, Francie, Švédska a Itá-
lie. 

Hlavní cenu získal český snímek „Tour mého života“, kterou předávala statutární náměstkyně hejtma-
na LK pro sport Zuzana Kocumová. Protagonisti tohoto snímku Jiří Ježek a David Vlk byli oceněni, na 
návrh poroty, i zvláštní cenou České Olympijské akademie, cenou Jiřího Kessla. „Hrdinové filmu jsou 
poháněni touhou po plnohodnotném životě, a to bez ohledu na tělesný handicap a jsou tak velkým 
příkladem pro všechny, kterým život postavil zdánlivě nepřekonatelné překážky,“ vysvětluje důvod 
udělení ceny František Kolář. Cenu si však mohl převzít pouze David Vlk. Jiří Ježek se musel 
z vyhlášeni omluvit z důvodů rekonvalescence po četných zraněních, které si způsobil při hromadném 
spurtu na MS tělesně handicapovaných sportovců. 

 V minulém roce se podařilo získat snímku z ČR 
jednu z hlavních cen INTERNATIONAL FICTS 
FESTIVAL 2013. Oceněným filmem se stal doku-
ment Tomáše Galáska White Line (Alternative. 
NOW, o.s ), který získal hlavní cenu v Dokumen-
tech 2000 - 2012 - individuální sporty. I v roce 
2014 bude na Milánském festivalu Českou repub-
liku reprezentovat deset snímků a my jim přejeme 
hodně úspěchů. 

Hlavní cenu 17. ročníku Mezinárodního festi-
valu Sport film Liberec – Velký Ještídek byl 
udělen snímku Tour mého života v režii On-
dřeje Smrže a produkci Škoda Auto. Film o 

http://www.sportfilm.cz
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        Antidoping 

 

 Je zveřejněn Světový antidopingový kodex platný od 1. 1. 2015  

ADV ČR zveřejňuje Světový antidopingový kodex platný od 1.1.2015 v anglické verzi i v českém 
překladu z října 2014.http://www.antidoping.cz/aktuality.php 

 

 

 Bulletin ADV ČR - říjen 2014 

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ plat-
ného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz. 

  

  

dvou handicapovaných sportovcích – úspěšném a medailemi ověšeném Jiřím Ježkovi a amatérském 
Davidu Vlkovi – vypovídá jednak o splněné dětské touze prvního zúčastnit se Tour de France, při níž 
ho druhý jako fotograf doprovázel, jednak o nezlomné vůli obou po plnohodnotném životě. Autoři po-
jali téma bez sentimentu a oprávněně vsadili na osobnost obou protagonistů. 

Další snímky, které stojí za shlédnutí a dostaly cenu poroty 
jsou: 

Snímek Nabručení v sedle, Režie:Jakub Skalický, Produk-
ce: Česká televize. Film zábavnou formou konfrontuje dů-
chodce s mladou generací a jejími zálibami, tentokrát s je-
jich uměním na speciálních kolech BMX. Protagonisté se je 
rovněž snaží ovládnout a při svém úsilí nešetří obdivem k 
mladým cyklistům. Film svým způsobem představuje i me-
todického průvodce, jak ovládnout toto sportovní náčiní.  

Zajímavým snímkem je Padesát let volejbalového přátel-
ství Žitava – Hrádek, Režie: Jaroslav Jiránek, Andre 
Wunsche; Produkce: Volejbalový klub Hrádek nad Nisou. 
Porota na tomto filmu ocenila především jeho základní myš-
lenku, která patří k základům moderního olympismu, to je 
poznávání a spolupráce různých národů prostřednictvím 
sportu. 

 

David Opatrný 
Managenent sportu ČUS  

http://www.antidoping.cz/documents/world_antidoping_code_2015.pdf
http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf
http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf
http://www.antidoping.cz/aktuality.php
http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201406_07_bulletin.pdf
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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 Nový objev norských vědců 

Dle výzkumu univerzity v Oslo v čele s Kristia-
nem Gundersenem mohou mít hříšníci, kteří použi-

li  zakázané steroidy,  dlouhodobé výhody  plynou-
cí ze zneužití těchto látek a to údajně po několik dese-
tiletí nebo až do konce života. 

Tuto informaci vypustila do „éteru“ televizní stanice  
BBC dne 7.října 2014. Výzkum vychází ze zkoušek s 
laboratorními myšmi, kterým byl tento steroid krát-
kodobě podán a následně vědci zkoumali jeho účinky 
na těchto zvířatech. Druhé skupině myší nebyla po-
dána tato látka. Následně vědci zkoumali a porovná-
vali výsledky testů obou uvedených skupin.   

Hned po odvysílání této informace vystoupil ve zpra-
vodajství ČT sportovní redaktor Michal Dusík, který 
tuto informaci potvrdil a zároveň vyjádřil svůj vlastní 

názor, že výsledky pokusů na myších mají stejný účinek i na sportovce. 

Ve zpravodajství na ČT dne 7. října se k této problematice vyjádřil i vedoucí úseku dopingových 
kontrol a monitoringu ADV ČR RNDr. Jan Chlumský, který mj. prohlásil: “Sportovci se snaží 
podvádět např. podáváním mikrodávek endogenních zakázaných látek a to nejenom steroidů, ale i 
EPO. Toto malé množství zakázaných látek se velice nesnadno zjišťuje v těle sportovců – pod-
vodníků“. 

Ve večerním pořadu Horizont téhož dne vystoupil i metodik pro vzdělávání ADV ČR Mgr. Michal Po-
lák, který také vyslovil svůj názor k výsledkům bádání  norských vědců, když řekl: „ V minulosti se již 
mnohokrát prokázalo, že určité látky, které fungují u myší, nemusí mít zákonitě stejný účinek na li-

di. Teprve další výzkum potvrdí či vyvrátí tuto domněnku“. 

Je pravděpodobné, že se výsledky tohoto výzkumu bude zabývat i lékařská komise Světové antido-

pingové agentury WADA v čele s jejím předsedou Francouzem Alanem Vernecem. 

Závěry některých redaktorů ČT, že by už při prvním provinění sportovce za požívání anabolik měl 
ihned následovat doživotní trest zákazu sportovní činnosti není reálný, protože není v souladu se 
stávajícím, ani novým Světovým antidopingovým kodexem WADA, který bude platit od ledna 2015 ani 
s logikou boje proti dopingu a určité vyváženosti sankcí. 

Výsledky bádání norských vědců se dávají do souvisloti  se v současnosti nejrychlejším sprinterem 
planety Justinem Gatlinem, který v letošním roce ve věku 32 let zaběhl nejrychlejší časy na  100 m, z 
nichž byl jeho nejkvalitnější výkon zaznamenán v Bruselu při Diamantové lize IAAF a to  -  9,77. 

Tento sprinter byl v minulosti již dvakrát potrestán za zneužití anabolik, nejprve na začátku naše-
ho století (na 2 roky) a později v letech 2006 – 2010 na čtyři roky. Původně byl potrestán na 8 let, ale 
později došlo ke snížení doby zákazu činnosti na 4 roky. 

Není jistě bez zajímavosti, že tento sprinter dosáhl nejlepších výsledků až po třicítce a že nebyl po 
druhém trestu  za zneužívání steroidů  ještě nikdy poražen na atletické dráze. 

 

Michal Polák, ADV ČR 
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Kalendář akcí Sportuj s námi ! - listopad / prosinec 2014 

Jak Vás ve Zpravodaji pravidelně informujeme, v roce 2014 probíhá pilotní ročník projektu ČUS -
Sportuj s námi!, v jehož rámci se uskuteční nad 160 sportovních akcí ve více než 40 sportovních disci-
plínách na území celé ČR. 

Zde Vám nabízíme přehled akcí od 7. listopadu 2014 do  31. prosince 2014. Více o projektu, ale i jed-

notlivých akcích se dozvíte na stránkách  www.cus-sportujsnami.cz 

 

 

Listopad 

07.11.2014 Milešovka v noci – Memoriál Hany Vocáskové, Ústí nad Labem 

09.11.2014 Velká kunratická (81. ročník), Praha-Kunratice 

17.11.2014 Běh městem Hradec Králové (24. ročník)  

22.11.2014 9. ročník Podzimního běhu OLYMPU 

22.11.2014 Pohodová sobota, Troubky 

22.11.2014 Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka, Vyškov 

29.11.2014 Mikulášský běh, Sezimovo Ústí  

Prosinec 

06.12.2014 Mikulášský dětský turnaj v bowlingu, Písek 

07.12.2014 Mikulášský běh na Bradech 2014, Brada u Jičína 

07.12.2014 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost, Tábor 

13.12.2014 Telnický rohlík, Zadní Telnice 

13.12.2014 Vánoční turnaj v badmintonu, Ústí nad Labem 

22.12.2014 Plave celá rodina, Strakonice 

26.12.2014 Memoriál Alfréda Nikodéma, Praha 1 

26.12.2014 Štěpánský volejbalový turnaj, Břeclav 

27.12.2014 Povánoční Ptýrovská show, Mnichovo Hradiště 

31.12.2014 Silvestrovský běh Klučovka (34. ročník), Třebíč 

31.12.2014 Silvestrovský běh Štěpánkou, Mladá Boleslav 

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-pochod-na-milesovku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-kunraticka-81-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-mestem-hradec-kralove-24-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/9-rocnik-podzimniho-behu-olympu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pohodova-sobota/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vyskovsky-mikulassky-beh-memorial-milana-dvoraka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-beh-sezimovo-usti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-detsky-turnaj-v-bowlingu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/69-mikulassky-beh/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predvanocni-hecboj-dvojic-pro-verejnost/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/telnicky-rohlik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-v-badmintonu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/plave-cela-rodina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-alfreda-nikodema-68-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stepansky-volejbalovy-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/povanocni-ptyrovska-show/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-klucovka-34-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-stepankou/
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Horolezectví 

Adam Ondra zvítězil v závodu SP v lezení na obtížnost v japonském Inzai. 

 

Lyžování 

Roman Koudelka vyhrál poprvé v kariéře závod letní GP, a to na středním 
můstku v rakouském Hinzenbachu. 

Roman Koudelka navázal na svůj výkon z Hinzenbachu druhým místem v 
posledním závodu letní GP na můstku v německém Klingenthalu, kde skon-
čil druhý. 

 

Muay-Thai 

Na ME v muaythai organizace IFMA v polském Krakove vybojovala česká 
reprezentace celkem 7 medailí - 3 stříbrné v kategoriích kadet, junior a se-
nior a 4 bronzové v kategoriích dítě a kadeti. 

 

Rádiový orientační běh 

Celkem 33 medailí v 8 kategoriích získali rádiový orientační běžci 
na zářijovém MS v Kazachstánu. Sbírku 5 medailí si shodně při-
vezli Jakub Oma a Karel Fučík, kterým se podařilo zkompletovat 
sérii individuálních medailí zlato-stříbro-bronz a přidat dvě zlata ze 
soutěže družstev (M21). Mistry světa se stali junioři Jakub Šrom a 
Martin Šimáček (M19). 

 

Racketlon 

Jubilejní 10.ročník Mistrovství ČR racketlonových singlů předčil 
všechna očekávání nejen v kvantitě, ale i kvalitě. K turnaji nastou-
pilo 74 hráčů v sedmi kategoriích (ženy, muži A, muži B, muži C, 
muži 45+, muži 55+, junioři 21) Celkový počet 120 utkání bylo 
možné odehrát v jednom dnu jen díky pečlivé přípravě, skvělé organizaci. 
Racketlonové disciplíny jsou stolní tenis, badminton, squash, tenis.  

Pořadí: Muži A: Kubáňová,Horáček,Prusek; Ženy: Hlaváčová, Kottová, Se-
verinová Zuzana  

 

 

Sport zrakově postižených 

Martin Biháry se stal v turecké Antalyi pošesté v kariéře mistrem světa 
v benchpressu v kategorii do 82,5 kg. 

 

Triatlon 

Vendula Frintová obsadila druhé místo v závodě SP v turecké Alanyi. 

 

  

        Blahopřejeme 

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno 

zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 24. 10. 2014;  Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv 

ČUS Přední strana Český svaz kanoistů; ISSN 1212-1061 

Martin Biháry, sport zrak. pos. 

Racketlon, 10. ročník MS ČR 

AROB ČR, MS Jakub Šrom  

http://www.cstv.cz


 

 

17  Mediální partneři ČUS 

Pokyn předsedy ČUS 

ze dne 14.10. 2014 

ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS  

k 31. 12. 2014 
 

Čl. I. 

Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne  14. října 2014 - 
usnesení č. 14/36/462 (podle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 Směrnice ČSTV č. 2/1999 Sb. ČSTV o statistickém zjiš-
ťování a šetření v ČSTV a v jeho členských SK/TJ a svazech). Slouží k zajištění sběru nezbytných údajů 
o členské základně v  SK a TJ, v okresních sdruženích a národních sportovních svazech sdružených v 
ČUS k 31. prosinci 20141. 

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČUS podílejí na 
tvorbě, sběru a zpracování dat nebo provozování IS ČUS jsou povinny podávat pravdivé údaje a nakládat 
s nimi jen ve prospěch podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak jsou vymezeny Stanovami  
ČUS. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ČUS nemohly být zneužity ke komerčním účelům, v rozporu 
se zájmy ČUS a členských subjektů či k poškozování osobnostních práv jejich členů. 

 

Čl. II. 

Základem pro zpracování statistiky členské základny v ČUS za rok 2014 jsou jmenné seznamy 
členů SK a TJ sdružených v okresních sdruženích ČUS v rozsahu údajů dle Směrnice ČSTV č.2/1997 
Sbírky ČSTV o evidenci členské základny v ČSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze členy SK a TJ, které 
mají vlastní stanovy, identifikační číslo (IČ) a registrační číslo přidělené příslušným okresním sdružením. 
Ve jmenných seznamech se uvádí: rodné číslo, kód odvětví sportu dle příslušného číselníku a činnostní 
charakteristika (dále viz přílohy). 

V případě, že člen SK/TJ odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla, nebude vykazo-
ván ve statistikách v rámci šetření stavu členské základny v ČUS. Takové členy je možno evidovat 
v rámci SK/TJ pro její využití. 

Národní sportovní svazy ČUS doplňují, dle stanov ČUS, přehledy členů o členy registrované ve 
svazové databázi. Jedná se o jmenné seznamy členů klubů či jednot (spolků), nesdružených v okresních 
sdruženích ČUS (tzn. všechny kluby či jednoty, které jsou podle stanov příslušného svazu členy svazu, a 
nejsou registrovány u okresního sdružení ČUS, nebo jsou členy jiného střešního sdružení než ČUS). Tyto 
kluby však musí být označeny příslušným kódem střešní organizace dle Přílohy č. 4. Je možné doplnit 
také přímé členy svazu (pokud to stanovy svazu umožňují). 

 

Čl. III. 

Postup při evidenci členské základny okresním sdružením ČUS a členskými SK/TJ 

Každý SK/TJ sdružený v okresním sdružení ČUS provede na základě pokynů příslušného okresní-
ho sdružení aktualizaci evidence svých členů ve všech oddílech a odborech k 31. prosinci 2014 a předá je 

1
Pokyn je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Spolky jsou povinny 

zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti SK/TJ. Souhlas je prakticky udělen oka-
mžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla spolku osobní údaje, např. formou uvedenou na přihlášce. Doporu-
čuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas uveden na přihlášce do SK/TJ. Pro úplnost se připomíná 
informační povinnost SK/TJ, podle §11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům spolku, o tom, že jsou shro-
mažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotlivcům písemně, 
stačí, když bude sdělena při jednání členské schůze v rámci zprávy o činnosti spolku a stvrzena podpisem na pre-
zenční listině. Rovněž lze řešit uvedením této informace na přihlášce do SK/TJ. 
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v elektronické podobě2 okresnímu sdružení ČUS3 nejpozději do termínu stanoveného příslušným okres-
ním sdružením. OS ČUS může určit i jinou formu aktualizace evidence členské základny, např. online for-
mulář nebo webové rozhraní. Okresní sdružení musí mít k dispozici aktuální doklad o stavu členské zá-
kladny svých jednotlivých SK/TJ i v případě, že v daném SK/TJ nedošlo k pohybu počtu členů od před-
cházejícího sběru dat. 

Vzhledem ke změně občanského zákoníku, OS ČUS zajistí správné vyplnění údaje v kolonce 
„Č. reg.“  Informačního systému ČUS, kde se nově vyplní zápis ve spolkovém rejstříku4 vedeném kraj-
ským soudem (forma zápisu bude následující např.: L 512, K. S. Hradec Králové, nebo L 830, M. S. Pra-
ha) 

 

Časový harmonogram 

Pokud okresní sdružení ČUS nestanoví jinak, odevzdají členské SK/TJ místně příslušnému 

okresnímu sdružení ČUS evidenci členské základny do 20. ledna 2015 

 
Okresní sdružení ČUS převedou do své databáze údaje o členské základně, které obdržela 

v elektronické formě od SK a TJ a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČUS do 

10. února 2015, 

výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz5. 

ČUS provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do 

24. února 2015 k opravě a upřesnění okresním sdružením ČUS; 

Okresní sdružení ČUS zašlou VV ČUS opravený soubor do 3. března 2015. 

 

Čl. IV. 

Postup při evidenci členské základny  národními sportovními svazy sdruženými v ČUS 

 
Národní sportovní svazy sdružené v ČUS, které doplňují statistiku o další své členy ve smyslu čl. II, bod 2 
tohoto pokynu, zajišťují  doplňující evidenci svých členů prostřednictvím vlastních orgánů. Jimi zpracova-
ná data jsou předávána VV ČUS výhradně v elektronické formě s využitím softwaru6, který je pro národní 
sportovní svazy k dispozici, nebo v předepsané formě excelovského souboru (*.xls)7.  

2
Při použití „IS TJ/SK“ se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky systému, která je jeho součástí a je také 

k dispozici na všech okresních sdruženích ČUS 

3
OS ČUS může po vzájemné dohodě s SK/TJ povolit odevzdání evidence členů v písemné podobě - „Výkaz členské 

základny SK/TJ k 31. 12. 2014“ k vytištění naleznete na http://www.cuscz.cz/files/1073MjV.pdf  

4
uveden na www.justice.cz 

5
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, kovar@cuscz.cz, tel. 233 017 416. 

6
Při použití „IS ČUS Svaz“ se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky systému, která je jeho součástí a je 

také k dispozici na webových stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html nebo v kanceláři 
Managementu sportu ČUS (dveře č. 446). 

 
7
Výkaz členské základny národního sportovního svazu“ naleznete na http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-

clenu-cus-a-pasport-sz.html  
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, opatrny@cuscz.cz, tel. 233 017 345. 

mailto:kovar@cstv.cz
http://www.cuscz.cz/files/1073MjV.pdf
http://www.justice.cz/
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html
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Soubory sportovních svazů, doplňující územní statistiku členů ČUS, musí být vyplněny z hlediska 

požadovaných údajů kompletně, jinak nebudou pro doplnění statistiky použity. 

 

Údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví se uvedou totožně dle návodu obsaženého 
v příloze č. 1 tohoto pokynu. 

Časový harmonogram 

 
Národní sportovní svazy ČUS zajistí, aby  údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské zá-

kladny v ČUS po linii svazů byly předány VV ČUS do 

10. února 2015, 

výhradně v elektronické podobě (statistika@cuscz.cz)8 

 
ČUS provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do 

24. února 2015 k opravě a upřesnění národním sportovním svazům; 

 

Svazy zašlou VV ČUS opravený soubor do 3. března 2015. 

 

Čl. V. 

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČUS jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Svazy dle definice nemohou vyplnit charakteristiku č. 2 - svazem neregistrovaný sportovec. 

 

Čl. VI. 

 ČUS vydá oficiální statistiku do 24. března 2015, kterou obdrží :  

krajské organizace ČUS v krajských sestavách o počtech členů ČUS v jednotlivých krajích ČR, včetně 
doplňků národních sportovních svazů dle čl. II, odst. 3; všechna okresní sdružení ČUS; sportovní svazy 
sdružené v ČUS; delegáti valné hromady ČUS 

 

Čl. VII. 

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Ma-
nagement sportu VV ČUS.  

 
2. Nedílnými součástmi těchto pokynů jsou :Příloha č.1 - Pokyny k vyplňování statistických údajů a 

souborů o členech ČUS; Příloha č.2 - Seznam kódů sportovních odvětví; Příloha č.3 - Seznam kó-
dů (číselník) okresních sdružení; Příloha č.4 - Seznam kódů (číselník) občanských sdružení ve 
sportu. Celé znění pokynů včetně všech příloh je k dispozici na stránkách http://www.cuscz.cz/
sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html  

 
3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČUS č. 2/2013 ke statistickému šetření stavu členské základny 

v ČUS za rok 2013 ze dne 8. 10. 2013. 

 
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 14. října 2014. 

 
JUDr. Miroslav Jansta, v.r. 

           předseda ČUS 

8
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, opatrny@cuscz.cz, tel. 233 017 345  

mailto:kovar@cstv.cz
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html
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Pokyn předsedy ČUS  

ze dne 14.10.2014 

k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2014 
Čl. I. 

Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne 14. října 2014 - usnese-
ní č. 14/36/462 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/2003 ze dne 31.1.2003 k šetření o stavu 
majetku ČSTV a subjektů sdružených, ke dni 1.1.2003). Slouží k udržení aktuální databáze údajů o 
sportovních zařízeních ve vlastnictví nebo v užívání SK a TJ, a národních sportovních svazech sdruže-
ných v ČUS nebo v okresních sdruženích ČUS, která byla pořízena na základě šetření o stavu majetku 
uskutečněného v roce 2003 a je každoročně pravidelně aktualizována a doplňována. 

Čl. II. 

Základním souborem dat pasportu sportovních zařízení jsou údaje v informačním systému ČUS, získa-
né aktualizací k datu 31. prosince 2013. Jsou to údaje o objektech a zařízeních, sloužících ke sportov-
ní a tělovýchovné činnosti ČUS a členských subjektů ČUS, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu (v 
provozu), v zákonné výpůjčce nebo v  jiném existujícím právním vztahu, umožňujícím užívání sportov-
ních zařízení a majícím dopad na ekonomiku členských subjektů. 

Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto sportovních zařízení došlo od 
poslední aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných 
technických parametrů, nebo k novému nabytí takových zařízení. Povinnost aktualizovat údaje paspor-
tu se stanovuje vždy, i  tehdy, kdy bylo sportovní zařízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací in-
vestiční akce s účastí dotace ze státního rozpočtu z programů Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy a Ministerstva financí ČR, s účastí dotací z územních rozpočtů nebo finančních zdrojů mimo 
státní a územní rozpočty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíže stanoveném termínu po předá-
ní vybudovaného díla do užívání.  

 

Čl. III. 

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů v kartě pasportu jsou uvedeny v přílohách. Při pou-
žití elektronického zpracování se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň SK/TJ, 
která je součástí softwaru IS ČUS a je k dispozici na každém počítači, kde je software nainstalován 
(soubor N_CSTV_TJ.doc v adresáři c:\sport_tj), případně je dostupná na internetové stránce ČUS 
(http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html). 

Pro zpracování v tiskové podobě použijí SK/TJ, případně svazy, formulář „Karta pasportu“ a všechny 
návazné číselníky a vysvětlivky tvořící nedílnou součást tohoto pokynu (viz  příloha č.1 až příloha č.5). 

 

a) SK/TJ - způsob sběru aktualizovaných údajů o sportovních zařízeních a termín jejich předání urču-
je svým SK/TJ příslušné okresní sdružení ČUS. Doporučuje se stanovit stejné termíny i způsob 
předání (elektronicky prostřednictvím software IS ČUS nebo v písemné podobě), jako pro statistic-
ké údaje o členské základně, neboť i na celostátní úrovni budou termíny totožné.  

b) Okresní sdružení ČUS převedou do své databáze IS ČUS – modulu Pasport aktualizované údaje, 
které obdržela v elektronické či tiskové formě od SK a TJ, a v souhrnné podobě je zašlou Výkon-
nému výboru ČUS do 

c) 10. února 2015 

    výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz. 

Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, pracoviště management sportu ČUS, 
kovar@cuscz.cz, tel. 233 017 416; 

 

c) Svazy sdružené v ČUS zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízeních byla předána VV ČUS, 
v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz do 

10. února 2015 

zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici. 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html
mailto:statistika@cuscz.cz
mailto:statistika@cuscz.cz
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Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, pracoviště management sporu 
ČUS, opatrny@cuscz.cz, tel. 233 017 345; 

 

d) ČUS provede kontrolu získaných dat do 24. února 2015 a uskuteční případné konzultace s okres-
ními sdruženími ČUS, resp. svazy. 

               

e) Aktualizovaná data budou od 24. března 2015 k dispozici pro :  

krajské organizace ČUS v krajských sestavách 

členské národní sportovní svazy v ČUS v sestavách podle sportů 

 

Čl. IV. 

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů stejně jako z hlediska 
problematiky softwaru a elektronické komunikace zabezpečuje pracoviště management sportu 
ČUS (statistika@cuscz.cz) , tel. 233 017 416). 

 

2. Nedílnou součástí tohoto pokynu je : 

Příloha č. 1  -  Karta pasportu SZ 

Příloha č. 2  -  Pokyny pro vyplňování karty pasportu SZ 

Příloha č. 3   -  Číselník A. Druhy zařízení a druhy povrchů  

   -  Číselník B. Druh soutěže 

Příloha č. 4   - Číselník C. Kódy okresů, vlastnictví majetku, vztahu k majetku a  provozní způ-
sobilosti objektu 

Příloha č. 5  - Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku, kanalizace, vodní 
zdroje, vytápění, povrchová úprava střechy a způsob využití zařízení 

3. Celé znění pokynů včetně všech příloh je k dispozici na stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-
servis/evidence-clenu-cus-a-pasport-sz.html  

4. Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČUS č. 3/2013 ze dne 8. 10. 2013 k aktualizaci pasportu tělo-
výchovných zařízení k 31.12.2013. 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 14.10.2014 

 

 

JUDr. Miroslav Jansta, v.r. 

           předseda ČUS           
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