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 Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 18. 6. 2013 

 

Na pražském Strahově zasedal dne 18. 6. 2013 VV ČUS na své řádné 
schůzi. V úvodu jednání informovali místopředsedové organizace Mi-
roslav Pelta a Marek Hájek o setkání představitelů České unie sportu 
s hejtmany krajů ČR, které proběhlo na konci května v Českých Budě-
jovicích. Hejtmanům byl popsán proces transformace sportovního pro-
středí a projekt Servisních center sportu, který vychází z nezbytnosti 
pomoci především sportovním klubům a tělovýchovným jednotám v 
jejich práci, ale také krajským a okresním sportovním svazům a dalším 
subjektům. Projekt nabízí v prvé řadě administrativně-ekonomický ser-
vis sportovním klubům a tělovýchovným jednotám tak, aby se mohly 
zaměřit na vlastní sportovní činnost.  

Na stále těsnější spolupráci krajů s Českou unií sportu poukázal i 
předseda ČUS Miroslav Jansta. Svědčí o tom dohoda s předsedou 
Asociace krajů ČR a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haš-
kem o spolupráci při obnově povodní poškozených sportovišť a pomo-
ci postiženým sportovním klubům a tělovýchovným jednotám.   

V souvislosti s povodňovými škodami, způsobenými sportovním klu-
bům a tělovýchovným jednotám, zabezpečila ČUS data o rozsahu a 
povaze způsobených škod. Z pověření Českého olympijského výboru 
byly shromážděny data z celého sportovního prostředí. Tato služba 
byla určena především SK/TJ, kterým byly způsobeny povodňové ško-
dy na sportovních zařízeních v jejich vlastnictví, dlouhodobém proná-
jmu nebo výpůjčce. Poskytnuté údaje byly sumarizovány s pomocí 
krajských Servisních center sportu a budou podstoupeny Asociaci 
Krajů ČR a prostřednictvím ČOV Ministerstvu školství mládeže a tělo-
výchovy, jako podklad pro jednání o poskytnutí mimořádných dotací 
sportovním organizacím na odstranění povodňových škod. 

VV ČUS vzal na vědomí, že dne 10. 6. 2013 byla ČUS vyzvána 
k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2013, Programu V 
“Organizace sportu“.  Splátka byla distribuována na konci června a 
byla v souladu s Valnou hromadou schváleným rozpočtem ČUS na 
rok 2013 použita na provoz Servisních center sportu. Zářijová splátka 
této dotace je ze strany MŠMT avizována jako podmíněná s tím, že je 
vázána na schválení převodu prostředků  (300 mil. Kč) z investičních 
dotací do neinvestičních. 

VV ČUS schválil Směrnici ČUS o zásadách sdružování, postupu a evi-
denci sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České unii sportu. 
Předložená novela směrnice byla aktualizovaná v návaznosti na nove-
lizované Stanovy ČUS. Upravuje tedy především formu evidence a 
prokazování příslušnosti k ČUS ze strany sdružených SK a TJ. Pro 
stávající členy ČUS se přijetím novely nic nemění, pouze jim bude pří-
slušným okresním sdružením vydán nový Evidenční list. Schválený 
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materiál obsahuje i nové licence pro 
okresní sdružení ČUS. 

Výkonný výbor České unie sportu 
rozšířil kompetence speciální 
„Komise pro strategii a rozvoj hor-
ských středisek.“ Ta má na starost 
dohled nad provozem, hospodaře-
ním a rozvojem areálů vlastněných 
organizací. Současně bude dohlížet 
na plnění nájemních smluv ve Špin-
dlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou. 

Česká unie sportu spoluvlastní ly-
žařské areály ve Špindlerově Mlýně, 
Harrachově, Peci pod Sněžkou a na 
Zadově, což v obslužnosti znamená 
přibližně 40% všech areálů v České 
republice. Střediska ve Špindlerově 
Mlýně a v Peci pod Sněžkou mají v 
dlouhodobém pronájmu společnosti 
MELIDA, a.s., MEGA Plus, a.s. zbý-
vající subjekty organizace provozuje 
ve vlastní režii. 

Šestičlenná komise bude, vedle opti-
malizace řízení a vyhodnocování 
ekonomiky provozu společností, do-
hlížet na strategický rozvoj středi-
sek. Současně bude hájit zájmy 
České unie sportu a jejich akciových 
společností v oblasti horského turis-
tického průmyslu. Komise bude v 
úzkém kontaktu s horskými obcemi, 
v nichž se areály nacházejí, ale i s 
orgány státní správy a managemen-
tem jednotlivých středisek. O své 
činnosti budou členové komise pra-
videlně informovat Výkonný výbor 
České unie sportu. 

Předseda Komise pro přípravu změ-
ny sídla ČUS, Miroslav Pelta, infor-
moval o opakovaném jednání 
s MŠMT ve věci řádného udělení 
souhlasu s převodem nemovitostí na 
Strahově do vlastnictví FAČR, na 
něž byla v minulosti čerpána státní 
dotace, bez něhož nemůže být pře-
vod uskutečněn. Předběžný souhlas 
(bez formálních náležitostí) byl zís-
kán. Nyní probíhají přípravy a prove-
dení odhadu pozemků určených 
k následné směně mezi FAČR a hl. 
m. Praha. 

 

Mgr. David Opatrný 

Management sportu ČUS 

Dotační programy MŠMT na rok 2014 

Ve středu 3. července 2013 uveřejnilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy podmínky státní podpory sportu pro 

rok 2014 (http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-

pro-rok-2014). 

Stejně jako v posledních 2 letech mohou o neinvestiční dota-

ce z programů č. I až V žádat MŠMT pouze národní sportov-

ní svazy s celostátní působností, sportovní organizace               

s celostátní působností (např. ČOS, KČT apod.), sportovní 

organizace, působící na základě mezinárodní autority (ČOV, 

ČPV) a v programech IV a V také NNO-servisní organizace 

(např. ČUS, SSSČR apod.). 

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty tak mohou podávat 

žádost přímo na MŠMT pouze v rámci investičního programu 

č. 133512 (Podpora materiálně technické základny sportov-

ních organizací).  

SK a TJ mohou o neinvestiční dotace z programu MŠMT č. 

IV – Provoz a údržba sportovních zařízení, požádat pouze 

prostřednictvím národních sportovních svazů nebo v případě 

víceúčelových sportovišť prostřednictvím České unie sportu. 

Podpora údržby a provozu se poskytuje pro sportovní zaříze-

ní, která jsou ve vlastnictví, resp. výpůjčce nebo dlouhodo-

bém celoročním nájmu občanských sdružení uzavřeném na 

dobu vyšší než 10 let od roku podání žádosti o dotaci. Dlou-

hodobý pronájem může být pouze od vlastníka, kterým je 

obec, město nebo státní instituce. Podporu lze poskytnout 

pouze v případě, že nájemce je provozovatelem sportovního 

zařízení. 

V srpnu chystá MŠMT pro národní sportovní svazy informač-

ní seminář k dotačním programům na rok 2014. O přesném 

postupu podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu 

č. IV budeme poté členské subjekty ČUS, FAČR, ČSK, ČJF 

a ČSOS informovat prostřednictvím okresních servisních 

center sportu jakmile budou vyjasněny nové požadavky 

MŠMT. Informace budou rovněž uveřejněny na webových 

stránkách uvedených svazů. 

Stanislav Janouš / Mgr. David Kovář 

ČUS 
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 ČUS a povodně 2013 

Ničivé povodně, které v červnu letošního 
roku zasáhly významnou část území Čes-
ké republiky, se bohužel nevyhnuly ani 
sportovním klubům a tělovýchovným jed-
notám. Představitelé České unie sportu 
(ČUS) reagovali na nastalou situaci velmi 
rychle a to výzvou (http://old.cstv.cz/
zpravy/ostatni/130604-
vyzvapovodne2013.pdf) určenou přede-
vším sportovcům, kteří sami povodní posti-
ženi nebyly. Zároveň začala vyjednávání o 
způsobu sběru informací o poškozených 
sportovištích, aby je bylo možné předložit 
příslušným státním a samosprávním orgá-
nům se žádostí o finanční příspěvek na 
jejich obnovu. Český olympijský výbor 
(ČOV), jako nejvyšší představitel sportu 
v ČR, pověřil ČUS sběrem dat za celé 
sportovní prostředí. 

 

 Předběžné vyčíslení povodňových škod 

Škody mohly zástupci postižených SK a TJ hlásit prostřednictvím online dotazníku, který byl spuštěn 
5. června. Předběžná data bylo možné jeho prostřednictvím zadávat do 1. července. Následně byla 
data zpracována a poskytnuta jednotlivým krajským úřadům a prostřednictvím ČOV také Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). To nyní rozhodne, jaké prostředky na nápravu škod vyčlení. 

Poškození sportovišť nahlásilo v tomto období celkem 168 subjektů ze 7 krajů a hlavního města Pra-
hy. Často u nich došlo k zaplavení více sportovišť. Pochopitelně byly zasaženy loděnice, vodní kaná-
ly, ale také fotbalová, volejbalová nebo tenisová hřiště. Voda se nevyhnula ani atletickým stadionům, 
víceúčelovým halám, několika bazénům a třeba i zimnímu stadionu. Škody jsou předběžně odhadová-
ny na téměř 500 mil. Kč, přičemž z uzavřených pojištění je očekáváno plnění zhruba 200 mil. Kč. Prá-
ce stovek členů SK a TJ případně dalších dobrovolníků na obnově poškozených sportovišť nikde za-
znamenána není. 

Asi není překvapením, že největší škody na sportovištích byly způsobeny v Ústeckém kraji, ve kterém 
bylo poničeno zhruba šest desítek sportovišť s odhadem škod přesahujícím 200 mil. Kč, přičemž nej-
více byla postižena sportovní infrastruktura v Lovosicích. Také na území hlavního města Prahy se na-
chází řada sportovišť v blízkosti řek. Oproti povodním z roku 2002 však v Praze neničila sportoviště 
jen voda vylitá z Berounky a Vltavy, ale ze svých břehů se rozlily i menší místní toky, Botič, Rokytka a 
další. Počet poškozených sportovišť se také blíží šedesáti a škoda přesahuje 150 mil. Kč.  

Rozsah škod ve středočeském kraji dokládá převzatý článek (zdroj: http://www.rozhlas.cz/
_zprava/1232065, Jana Huzilová) : 

Obříství hledá prostředky na obnovu sportovního areálu zničeného povodní 

Po červnové povodni zůstala na Mělnicku doslova spoušť. V Obříství zničila velká voda tamní sportov-
ní areál. Hlavně místní fotbalisti přišli nejen o travnaté hřiště, ale i o fotbalové kabiny a další sportovní 
zázemí. 

Na malém traktůrku jsme na zničeném fotbalovém hřišti zastihli předsedu tamní tělovýchovné jednoty 
Lukáše Kohouta. „Je to hodně shnilé, začíná sezona, nevíme, kde budeme trénovat. Nebo jestli za-
chráníme tady to hřiště,“ svěřil se Lukáš Kohout, který na znovuobnovení areálu shání peníze, kde se 
dá. „Fotbalová asociace něco přislibuje, zatím je to všechno o papírování, zatím nám nic nedala. Čes-
ká unie sportu taky. “V areálu se v létě pořádají i různé sportovní akce. V květnu zde obec vybudovala 
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nové toalety a sprchy. V červnu novou investici zničila voda. „V květnu se ještě chlubili, jak to mají no-
vě vybudované, měli z toho radost a v červnu jim to vzala voda,“ řekla starostka Obříství Jitka Zimová, 
(nezávislá). „Zatím nás Sokol nepožádal o nějakou částku, vím, že se to tam přibližuje milionu korun. 
Asi je třeba dát hlavy dohromady a získat prostředky asi i někde jinde než z rozpočtu obce.“ „Celkové 
škody jsme vyčíslili na 60 milionů korun,“ uvedla Zimová s tím, že do částky zahrnuli i škody na pol-
nostech a zemědělských produktech. Vzhledem k tomu, že se sportovní areál nachází v blízkosti řeky 
a každoročně tam mají s vodou problémy, uvažují jak v obci, tak i v tělovýchovné jednotě, že by spor-
tovní areál vybudovali na jiném, bezpečnějším místě v obci. O vybudování sportovního areálu v jiné 
části Obříství uvažuje i vedení obce. „Naposledy jsme nabízeli, že bychom se snažili jednat s Pozem-
kovým fondem, “doplnila tamní starostka Jitka Zimová. Vše ale záleží na tom, jestli obec sežene na 
realizaci této varianty dostatek financí. 

V jihočeském kraji byl nejvíce zasažen českokrumlovský Slavoj, kterému voda zaplavila a poničila 
značnou část rozsáhlého fotbalového areálu včetně zázemí pro diváky. Škody nahlášené na sporto-
vištích za celý kraj přesáhly 12 mil. Kč. 

Celkem jedenáct poškozených sportovišť bylo nahlášeno v Plzeňském kraji. Odhadované škody pře-
kročily 2 mil. Kč. O něco menší škody byly zaznamenány v Královéhradeckém kraji, ve kterém čtyři TJ 
nahlásily škodu přes 600 tisíc Kč. 

Další menší škody byly zaznamenány v Libereckém kraji a na Vysočině. 

Sounáležitost mezi sportovními kluby 

Na výzvu vedení ČUS reagovala téměř okamžitě s nabídkou zaslání drobné finanční pomoci řada SK 
a TJ, které letošními povodněmi zasaženy nebyly. „Místo vyhlašování veřejné sbírky určené na opra-
vy povodní poškozené sportovní infrastruktury, která by byla administrativně náročná, jsme se rozhod-
li poskytnout potenciálním dárcům přehled způsobených škod,“ uvedl k postupu pomoci postiženým 
Ing. Marek Hájek, místopředseda ČUS za SK a TJ. „Dárce si tak sám vybere příjemce a my zprostřed-
kujeme kontakt, v případě potřeby poskytneme vzor smlouvy o poskytnutí daru“, dodal k dokreslení 
celého zvoleného řešení. 

Máte-li zájem pomoci postiženým SK a TJ, obraťte se kvůli seznamu na svou krajskou organizaci 
ČUS. 

Děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní. 

David Kovář 
Management sportu ČUS 

Sport získá zpět část odvodů z 

kurzových sázek a číselných lote-

rií. Novelu tzv. loterijního zákona 

schválil na konci června senát. 

Pokud ji podepíše prezident, na 

sport mládeže poputuje ročně 

přibližně o 400 milionů korun víc 

než dosud.  

Norma z počátku neměla u sená-

torů jednoznačnou podporu. Na-

příklad někdejší vicepremiér Jiří 

Čunek (KDU-ČSL) se pozastavil 

nad tím, že zákon neurčuje vý-

slovně, že peníze mají být určeny 

na podporu mládežnického spor-

tu. Normu proto odmítl podpořit. 

Zemanovec Jaroslav Palas poža-

doval, aby ČOV dodával každo-

ročně senátnímu školskému vý-

boru vyúčtování, kam peníze po-

sílal. 

Senátor a viceprezident Českého 

svazu cyklistiky Jozef Regec pat-

řil naopak mezi podporovatele 

 Část peněz z loterií půjde na sport mládeže 

 Rozhovor s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem 
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novely. "ČOV po odchodu Sazky peníze prostě nemá", poznamenal mimo jiné. Uvedl také, že současné 

složení ČOV, v němž z původního výboru zůstali jen dva členové, je garancí toho, že peníze budou pře-

rozdělovány správně. Novelu nakonec podpořilo 42 z 59 přítomných senátorů. 

U kurzových sázek a číselných loterií se odvody mají podle novely snížit o stanovenou slevu, která nesmí 

překročit čtvrtinu odvodů. Odvody by se tak měly snížit z 20 na 15 procent a zbylých pět procent by pro-

vozovatelé her měli podle již dříve uzavřené dohody poskytnout jako dar ČOV na sport. Podle odhadů by  

olympijský výbor mohl takto získat ročně 320 až 400 milionů korun. Změna zákona počítá s platností od 

začátku příštího roku. 

Předseda ČOV Jiří Kejval již dříve označil přijetí novely za dobrou zprávu zejména pro mládežnický 

sport. "Je to skvělá zpráva. Za Český olympijský výbor zákonodárcům děkuji. Jsem rád, že sport má pod-

poru napříč politickým spektrem a přestává být účelovým tématem. Je to zavazující", uvedl ke schválení 

novely Senátem Kejval. 

Novela má v duchu úprav sněmovního rozpočtového výboru a připomínek vlády rovněž zlepšit pravidla 

kontroly odvodu části výtěžku na sport. Provozovatel loterie by měl mít povinnost bezprostředně poté, co 

peníze odvede, tuto skutečnost zveřejnit na internetu.  

Na několik otázek k tomuto tématu odpověděl předseda ČOV Jiří Kejval. 

Komu jsou prostředky primárně určeny? Nepřijdou zkrátka neolympijské sporty?  

Peníze rozdělíme zejména na sport mládeže. Nezáleží na tom, 

zda jde o olympijské či neolympijské sporty nebo tělovýchovné 

organizace. Olympijský výbor ve své nové roli zastupuje celé 

sportovní prostředí. Nikoho neupřednostňujeme, dostane se na 

všechny.  

Kdo bude rozhodovat o pravidlech, podle kterých se budou 

peníze rozdělovat?  

Český olympijský výbor zřídil pracovní skupinu, která připraví 

transparentní pravidla na distribuci financí. Jsou v ní zástupci 

celého sportovního spektra, například z fotbalu, florbalu, indivi-

duálních sportů, Sokola, ale také bývalého Svazarmu a další. 

Každý má své slovo. Vznikne spravedlivý klíč.  

Sport si polepší. Znamená to, že peněz je už dost?  

Ne. Situace se zlepší, ale sport je nadále podfinancován. Musíme neustále usilovat o zlepšení jeho pozi-

ce, hlavně u dětí a mládeže. Dosud podpora sportu ze strany státu jen klesala. Ale po patnácti letech, je 

to konečně první dobrá zpráva. 

 

Provozovatelé loterií a kurzových sázek mají zákonem předepsané dílčí odvody ve výši 20 procent. Pod-

le schválené novely teď mají možnost tyto odvody formou slevy snížit až na 15 procent o částku, kterou 

poskytnou jako peněžitý dar Českému olympijskému výboru. Distribuce prostředků do sportovního pro-

středí bude zcela transparentní.  

Zákon, jehož novelu připravili poslanci Jan Smutný a Pavel Svoboda, začne platit od 1. ledna 2014. První 

peníze mohou sportovci očekávat v druhém pololetí téhož roku. 

 

Zdroj: Finance.cz a Olympijské listy 
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Moderní sportovní klub - Povinnosti klubu 

 

V této části se věnujeme obecným a daňovým povinnostem sportovního klubu vyplývajícím ze 

zákonů ČR. Navazujeme tak na sérii, kterou uveřejňujeme již od čísla 2/2013 a pokračujeme v po-

stupném představování publikace Moderní sportovní klub, dostupné na www.cuscz.cz . Publikace 

je manuálem pro řízení a správu sportovního klubu.  

Změna stanov 

Klub je povinen do 15 dnů od přijetí rozhodnutí oznámit písemně (ve dvojím vyhotovení změněného tex-

tu) Ministerstvu vnitra ČR změnu stanov, změnu údajů ve stanovách uvedených (např.: adresy), vznik 

nebo zánik organizační jednotky i zánik sdružení jako takového. 

Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů je zákonnou povinností od roku 2000. Za postačující se, dle stanoviska Úřadu 

na ochranu osobních údajů, považuje udělení souhlasu člena se zpracováním osobních údajů (výslovně 

je třeba uvést rodné číslo) spolu s podpisem na prezenční listině účastníků jednání členské schůze oddí-

lu, valné hromady klubu a podobně, tedy na takové akci, kde je z organizačního hlediska splnění povin-

nosti nejsnazší. U nových členů je vhodné tuto záležitost řešit již v rámci přihlášky do SK/TJ.  

Vzory a další informace naleznete zde (http://old.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/

osobniudaje2.doc). 

Má-li zaměstnance: 

Jako každý jiný zaměstnavatel se musí SK/TJ přihlásit ke všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou 

pojištěni jeho zaměstnanci a k místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Dále je třeba zaměstnan-

ce při nástupu do zaměstnání přihlašovat u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení a při 

ukončení zaměstnání zase odhlašovat. SK/TJ jako zaměstnavatel dále odvádí za zaměstnance zdravotní 

a sociální pojištění a rovněž odvádí správci daně zálohy na daň z příjmů svých zaměstnanců. 

Registrace u správce daně 

Povinnost registrace u správce daně nevzniká hned při vzniku sdružení, ale až za následujících podmí-

nek: 

Poplatník má povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od ob-

držení povolení k podnikatelské činnosti nebo od počátku provozování jiné výdělečné činnosti (tam kde 

povolení není třeba). Pokud nebude splněna shora uvedená podmínka (to většinou u klubů bývá, když 

tyto nepodnikají), vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k dani do 30 dnů až ode dne, kdy daňový 

subjekt začne vykonávat činnost, jejíž výsledky jsou předmětem daně. Čili povinnost registrovat se u 

správce daně z hlediska daně z příjmu začne mít sdružení až v okamžiku, kdy fakticky začne vykonávat 

svou činnost, při které by výsledkem mohly být zdaňované příjmy, nikoli hned od své registrace na MV 

ČR. Další povinnost ve vztahu ke správci daně může nastat v okamžiku, kdy TJ/SK vznikne povinnost 

srážet daň nebo zálohy na ni. O tuto záležitost půjde zejména v případě, kdy se TJ/SK stane zaměstna-

vatelem, tj. začne platit mzdu svým zaměstnancům, kde je povinen z této mzdy srážet zálohy na daň a 

odvádět je správci daně. Zde je stanovena 15 denní lhůta k přihlášení ode dne vzniku povinnosti srážet 

daň. 

 

http://www.cuscz.cz
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Daňové povinnosti 

Také na občanská sdružení, přestože se jedná o neziskové organizace, se vztahují daňové zákony a po-

vinnosti. Musí se řídit zákonem o dani z příjmů (č. 586/1992 Sb. http://portal.gov.cz/wps/portal/

_s.155/701?kam=zakon&c=586/1992). Poplatníkem daně je také organizační složka SK/TJ (vzniklá v 

souladu se stanovami sdružení) s vlastní právní subjektivitou. SK/TJ vykonává podle svých stanov čin-

nost hlavní (poslání organizace) a může vykonávat také činnost vedlejší (hospodářskou). Více informací 

k dani z příjmu naleznete ve Zpravodaji 2013 č.2.  

Daň z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb., http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?

l=235/2004) se nebude týkat zdaleka všech SK a TJ, avšak je důležité zachytit moment, ve kterém SK/TJ 

přestává být osobou osvobozenou od uplatňování daně. Ten nastává přesáhne-li jeho obrat částku 1 mil. 

Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Důležité je, že 

do obratu pro účely DPH se nezahrnují členské příspěvky ani poskytování služeb úzce souvisejících se 

sportem osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Obrat je tedy pro účely DPH 

nutné sledovat ve zpoplatněných činnostech úzce nesouvisejících se sportem. Jako příklad můžeme 

uvést provozování občerstvení nebo restaurace. V případě nejasností je, vzhledem ke složitosti proble-

matiky, lepší obrátit se o radu na odborníky. 

Předmětem silniční daně (č. 16/1993 Sb., http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?

l=16/1993) jsou motorová vozidla mimo jiné používaná k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmě-

tem daně z příjmu u subjektů, nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního předpisu a vždy vozi-

dla s nejvyšší povolenou hmotností alespoň 12 tun. Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. 

ledna daného roku. 

Daň z nemovitostí (č. 338/1992 Sb., http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=338/1992) 

se týká pozemků a staveb. V případě pozemků jsou od daně osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční 

celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů a pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sporto-

višť. Tato osvobození lze však uplatnit jen tehdy, není-li pozemek současně využíván k podnikatelské čin-

nosti nebo pronájmu, a to ani jiným občanským sdružením. Stejně je tomu také v případě staveb. Daňové 

přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna daného roku. 

Dědění, darování a převod nemovitostí (č. 357/1992 Sb., http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/

_s.155/701?l=357/1992) podléhají každé zvláštní dani. Občanská sdružení patří pro účely daně dědické, 

darovací a z převodu nemovitostí do III. skupiny osob, ostatní fyzické a právnické osoby. 

Sazba daně dědické a darovací je u III. skupiny osob progresivně rostoucí podle velikosti základu daně, a 

to od 7 do 40%. Výsledná částka daně se pouze u daně dědické vynásobí koeficientem 0,5. SK/TJ může 

dědit podle zákona jen ze závěti. Přiznání k dani dědické je poplatník povinen podat do 30 dnů od nabytí 

právní moci rozhodnutí, kterým bylo ukončeno dědické řízení nebo kdy uplynul příslušný kalendářní rok, 

jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou založenou nebo zřízenou k zabezpečení činnosti v 

oblasti ... tělovýchovy, sportu... Přiznání k dani darovací je poplatník povinen podat do 30 dnů ode dne, v 

němž došlo k bezplatnému nabytí movitého majetku ..., kdy mu byla doručena smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnictví k nemovitosti, ... nebo kdy uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí 

majetku právnickou osobou založenou nebo zřízenou k zabezpečení činnosti v oblasti ... tělovýchovy, 

sportu... 

Od daně dědické a darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou se sídlem v 

tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v 

oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravot-

nictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, 

sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti. 
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Přesto platí povinnost podat přiznání k těmto daním, pokud nastaly výše uvedené skutečnosti. 

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnického práva k nemovitosti 

(více viz zákon). Daň z převodu nemovitostí jsou 3% z ceny nemovitosti zjištěné podle zvláštního právní-

ho předpisu (odhad) nebo kupní cenou, je-li tato vyšší než zjištěná. Poplatník je povinen podat místně 

příslušnému správci daně (podle nemovitosti) přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce 

třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, nabyla 

účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovi-

tostí nebo nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky ... 

SK i TJ se také při své činnosti setká s daněmi zvláštního druhu – místními poplatky, které jsou zákonem 

zcela svěřeny do působnosti obcí. Při činnosti SK se nejčastěji setkáte s těmito poplatky: poplatek za lá-

zeňský nebo rekreační pobyt (vybírá ubytovatel), poplatek za užívání veřejného prostranství (neplatí se z 

akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely), poplatek ze vstupného 

(neplatí se z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely). 

Věříme, že byl v rámci této kapitoly poskytnut základní přehled o daňových povinnostech SK a TJ, přesto 

doporučujeme, pro větší vhled do problematiky, využít knihu Daňové povinnosti TJ a SK od Ing. Jiřího 

Topinky (ISBN 978-80-7376-014-4, Olympia, Praha, 2007) a vždy aktuální znění zákona (při zpětné kon-

trole tehdejší znění zákona). 

Účetnictví 

Sportovní klub fungující jako občanské sdružení je také povinen řídit se zákonem o účetnictví (č. 

563/1991 Sb., http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?l=563/1991). Tzv. jednoduché může vést pouze 

v případě, že výše všech jeho příjmů nepřesáhla v předchozím roce 3 mil. Kč. V ostatních případech je 

SK/TJ povinen vést účetnictví ve smyslu zákona („podvojné“). 

Pokračování v příštím díle. 

Novinky z Antidopingového výboru ČR 

Antidopingový výbor ČR vydává prázdninové dvojčíslo svého informačního bulletinu, ve kterém nalez-

nete řadu aktuálních informací ze světa antidopingu. K dispozici jsou i archivní čísla od roku 2006. 

Pozor na látku GW501516 

Světová antidopingová agentura WADA varuje všechny sportovce před užitím této látky, která je velice 

toxická a životu nebezpečná. Toto upozornění je zcela na místě, protože GW501516 byla po několik mě-

síců nabízena na černém trhu prostřednictvím internetu a dokonce se objevila v odebraných dopingo-

vých vzorcích několika sportovců… 

 
Nově vydané tiskoviny 2013 
Seznam zakázaných léků 
Kartička zakázané/povolené léky 
Průvodce hlášením míst pobytu 
Nebezpečí dopingu (v české i anglické verzi) 
Uvedené tiskoviny si můžete bezplatně objednat na ADV ČR 

(polak@antidoping.cz) a jsou též v elektronické podobě ke stažení na 

stránkách ADV ČR. 

 

http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201306_07_bulletin.pdf
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani_materialy_leky.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani_materialy_informacni_karticka.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani_materialy_hlaseni_pobytu.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani_materialy_nebezpeci_dopingu.php
http://www.antidoping.cz/education_materials_dangers_of_doping.php
mailto:polak@antidoping.cz?subject=Tiskoviny
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 Společně při prevenci diskriminace - šikany a obtěžování  

 ve sportu   (Informace Komise sportu žen ČOV) 
 

Komise sportu žen Českého olympijského výboru, kterou naši čtenáři 

znají, mimo jiné, z vyhlašování ankety“ Trenérka cvičitelka roku“,   se 

věnuje také otázkám prevence diskriminace ve sportu. A to nejen v 

oblasti sportu žen, ale i mezi mládeží.  

V této souvislosti doporučuje komise sportovním organizacím vě-

novat pozornost především vhodným preventivním nástrojům, 

které jsou pro tyto účely vytvořené.  Jedním z velmi kvalitních 

praktických nástrojů je materiál vytvořený Mezinárodním olym-

pijským výborem. České unie sportu vám v rámci svého servisu 

dává, v dohodě s olympijským výborem, tento zajímavý podklad k 

dispozici.  

 Můžete je zhlédnout na webových stránkách http://www.olympic.cz/

front/text/harrasment . Materiál, vytvořený expertní skupinou MOV, je určen široké veřejnosti a svým charakterem je 

zaměřen převážně na mládež. Komise sportu žen Českého olympijského výboru videa opatřila titulky v češtině. 

Mezinárodní olympijský výbor se dlouhodobě zabývá ve společnosti stále aktuálnějším tématem šikany a sexuálního 

obtěžování ve sportu. Zajímavou formou, jak upozornit na tuto problematiku, jsou videa poukazující na nejčastější 

případy diskriminace tohoto druhu ve sportu.  

 Šikana, homofobie a sexuální obtěžování jsou formy diskriminace. Nebuďte, prosím, lhostejní k této problematice a 

předávejte informace o ní ve Vašem okolí. Jednou z vhodných cest šíření osvěty k prevenci těchto nebezpečných je-

vů je například zveřejnění tohoto odkazu na videa na webu vašeho sportovního klubu či tělovýchovné jednoty. 

V pořadí třetí seminář k činnosti Servisních center 

sportu určený manažerům krajských SCS a senior 

konzultantům se uskutečnil opět na Strahově. Byl 

věnován zejména průběhu plnění úkolů z předcho-

zího období a také několika aktuálním otázkám. 

Manažerům byly podány informace o průběhu vy-

jednávání s hejtmany a následně byl stanoven další 

způsob spolupráce. „Naším cílem je vyjednat se 

všemi krajskými úřady systémové řešení zajištění 

činnosti a spolufinancování krajských Servisních 

center sportu. Jen tak dojde k zajištění služeb po-

třebných ve sportovním prostředí a tím také k vše-

stranné spokojenosti“, dodal k podané informaci 

Ing. Marek Hájek, místopředseda ČUS.  SK a TJ by 

tak měly postupně získat možnost využívat kvalitní 

a dostupné služby. 

Dlouhodobým tématem a úkolem SCS je adminis-

trace dotací z programu MŠMT č. IV, v tuto chvíli 

zejména kontrola prvotních dokladů před podpisem 

smluv. „Jen opravdu důsledná kontrola může pře-

dejít případným budoucím nepříjemnostem, které 

mohou vést nejen k vrácení dotace, ale také až k 

pokutě ve stejné výši“, řekl Stanislav Janouš, ve-

doucí odboru vnitřní ekonomiky ČUS, který dále 

doplnil: „Za čerpání a vyúčtování dotace jsou v ko-

nečném důsledku odpovědní sami koneční příjemci 

(SK a TJ), proto je zejména v jejich zájmu, aby byly 

veškeré náležitosti poskytnutí dotace splněny“. Pří-

slušná okresní sdružení ČUS zajišťují administrativ-

ní zázemí pro příjemce dotace z programu č. IV 

MŠMT na provoz sportovních zařízení z ČUS, Fot-

balové asociace ČR, Českého svazu kanoistů, 

České jezdecké federace a Českého svazu orien-

tačních sportů. 

Průběžné vzdělávání je klíčem k úspěchu 

http://www.olympic.cz/front/text/harrasment
http://www.olympic.cz/front/text/harrasment
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Většina manažerů se také stále sžívá se systémem 

sdílení dat využívaným nejen v rámci administrace 

dotací. Proto byl v programu semináře věnován 

dostatek času zejména dotazům jednotlivých ma-

nažerů. 

Pozornost byla pochopitelně věnována také červ-

novým povodním, které poškodily řadu sportovišť. 

Česká unie sportu zajistila z pověření Českého 

olympijského výboru pro celé sportovní prostředí 

online sběr dat o povodňových škodách na sporto-

vištích. Bližšímu vyčíslení škod je věnován samo-

statný článek. 

V návaznosti na dubnové přejmenování organizace 

dochází k postupné úpravě některých vnitřních 

předpisů ČUS s dopadem až do SK a TJ. Více in-

formací k aktuální Směrnici o zásadách sdružování, 

postupu přijímání a evidenci sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot v České unii sportu uvádíme  

v samostatném článku. 

K náplni semináře se vyjádřil i ředitel projektu SCS 

Ing. Vítězslav Holub „Při práci s větším počtem lidí, 

jako je tomu v projektu Servisních center sportu, je 

potřeba úkoly a postupy důkladně probrat a vymě-

nit si vzájemně zkušenosti. Jen tak můžeme vše 

posouvat dopředu“. 

 

David Kovář 

management sportu 

 

V současné době vrcholí příprava pro čerpání pro-

středků z evropských fondů na období 2014-2020. 

Nové období má být , podle komise na znovuobno-

vení zdravých veřejných financí i v kontextu sou-

časných výzev EU, zaměřeno na strukturální refor-

my přispívající růstu a  investice zaměřené na růst 

a zaměstnanost. Takové zaměření budoucích pro-

jektů vytváří značný prostor pro rozvoj sektoru 

sportu. Sport se stal nejen nejrozšířenější součástí 

využívání volného času občanů  naší republiky, ale 

i nejefektivnějším nástrojem prezentace a propaga-

ce České republiky navenek. Sport představuje 

významný potenciál řešení ekonomického růstu, 

zaměstnanosti, inkluze i sociálního klidu. 

Přesto oblast sportu není do návrhu stávajících os-

mi operačních programů vůbec zahrnuta. Zástupci 

sportovních organizací ani nebyli samostatně při-

zváni k přípravným jednání v rámci ČR. 

VV ČUS na svém zasedání 18. 6. 2013 konstato-

val, že se jedná o zásadní prioritu pro celé spor-

tovní prostředí, tedy nejen pro členy ČUS, ale i 

pro další sportovní organizace celostátního i 

regionálního významu a navrhl, předat agendu 

Českému olympijskému výboru tak, aby byla 

zajištěna kontinuita řešení tohoto problému a 

pokrytí celého sportovního prostředí ČR. VV 

schválil návrhy dopisů jednotlivým ministrům, 

žádající konkrétní změny v Operačních progra-

mech tak, aby se sport a sportovní infrastruktu-

ra mohla podílet na čerpání Evropských fondů. 

Mgr. David Opatrný, ČUS 

Čerpání fondů EU v období 2014-2020 
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        Blahopřejeme 

Atletika 

Pavel Maslák získal na ME do 23 let ve finském 

Tampere v novém českém rekordu bronz v běhu na 

200 metrů. Stejné umístění vybojoval i Adam Se-

bastian Helcelet v desetiboji. 

Na mítinku DL v Paříži dokázala v novém národním 

rekordu zvítězit překážkářka Zuzana Hejnová. Tyč-

kař Jan Kudlička obsadil druhé místo. 

Překážkářka Zuzana Hejnová a oštěpař Vítězslav 

Veselý dokázali zvítězit na mítinku DL v Oslu a ve-

dou pořadí seriálu ve svých disciplínách. 

Koulař Ladislav Prášil skončil na DL v Birminghamu 

výkonem 20,76 metru třetí. 

 

Cyklistika 

Česká výprava posbírala na ME v dráhové cyklistice 

juniorů a kategorie U23 v portugalské Anadii celkem 

osm medailí. Robin Wagner byl v novém českém 

rekordu nejrychlejší v kategorii U23 v závodě na 

kilometr s pevným startem. Pavel Kelemen vyhrál 

ve stejné kategorii závody ve sprintu i keirinu. Spo-

lečně s Wagnerem a Jakubem Vývodou získali stří-

bro v týmovém sprintu. Lucie Záleská vybojovala 

bronzové medaile ve stíhacím závodě, scratchi a 

omniu. Na stejný stupínek se prosadilo i družstvo 

stíhačů ve složení Ondřej Vendolský, František Sisr, 

Denis Rugovac a Ondřej Rybín.  

Na úvod ME horských kol ve švýcarském Bernu vy-

bojovalo kvarteto Jan Nesvadba, Jan Vastl, Kateři-

na Nash a Ondřej Cink bronz ve štafetě. 

Kateřina Nash skončila na SP v cross country v ital-

ském Val di Sole druhá, Jaroslav Kulhavý obsadil 

třetí místo. 

Hokejbal 

Čeští hokejbalisté na MS v kanadském St. John´s 

vybojovali druhé místo, když ve finále nestačili na 

výběr Slovenska. 

Judo 

Radek Hecl vybojoval v kategorii do 100 kg bronzo-

vou medaili na turnaji GP v Miami. 

Michal Horák vyhrál v kategorii do 100 kg turnaj GP 

v mongolském v Ulánbátaru. Jaromír Musil byl 

v kategorii do 81 kg třetí. 

Kanoistika 

Kajakář Vavřinec Hradilek si připsal na SP ve vod-

ním slalomu ve španělském Seu d'Urgell vítězství. 

Kajakářka Kateřina Kudějová obsadila třetí místo 

sejně jako kanoistka Kateřina Hošková. 

Titul mistra Evropy ve slalomu na divoké vodě zís-

kal na kanále v polském Krakově kajakář Jiří Prska-

vec. Třetí místo vybojovali deblkanoisté Ondřej Kar-

lovský a Jakub Jáně. 

Na ME v rychlostní kanoistice v portugalském Mon-

temor-O-Velho získal kanoista Martin Fuksa titul na 

kilometru i pětistovce. Po bronzech Josefa Dostála 

na singlu a  Daniela Havla s Janem Štěrbou na de-

blu si pro vítězství dojel také čtyřkajak doplněný Lu-

kášem Trefilem. 

Sjezdaři na divoké vodě získali na MS na řece Soča 

ve Slovinsku pět medailí. Individuální bronzy ka-

jakáře Richarda Hály a deblkanoistů Ondřeje Rolen-

ce s Janem Šťastným doplnili v hlídkách kompletní 

medailovou sadu. Kajakáři vyhráli, singlkanoisté byli 

stříbrní a v kategorii C2 brali Češi bronz. 

Singlkanoista Stanislav Ježek vyhrál úvodní závod 

SP vodních slalomářů v Cardiffu. Úspěch českých 

vodáků umocnil třetím místem Michal Jáně. 

Nejúspěšnějším členem české výpravy na ME do 

23 let v rychlostní kanoistice v polské Poznani se 

stal Martin Fuksa, který obhájil zlato v závodu na 

1000 m a přidal stříbro na 200 m. Kajakář Daniel 

Havel získal stříbro na 1000 m a bronz na 500 m. 

Kajakář Tomáš Veselý získal mezi juniory stříbro na 

1000 m, pro bronz si dopádlovala juniorka Kateřina 

Slivanská a v kategorii do 23 let také na K2 Andrea 

Havlová s Monikou Machovou. Na pětistovce přidali 

bronz deblkanoisté Kryštof a Lukáš Hájkovi. 
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 Jak postupovat při založení TJ/SK a vstupu do ČUS 

 

Dotazy na kroky související se založením nové tělovýchovné jednoty či sportovního klubu a členstvím v 

ČUS jsou stále velmi frekventované, a proto Vám nabízíme základní postup s možností využití vzorových 

formulářů. 

V první řadě je třeba zpracovat stanovy TJ/SK. Vzor stanov naleznete na našich webových stránkách 

( http://old.cstv.cz/legislativni_poradna_a_informace.ht ). Dalším krokem je předložení žádosti o registraci vaší 

TJ/SK na Ministerstvo vnitra ČR, včetně dvou vyhotovení stanov ( http://old.cstv.cz/informaceprovas/

legislativniporadna/vzornavrhnaregistracistanov.doc). 

Jakmile budete znát číslo registrace a její datum, můžete podat přihlášku k dobrovolnému sdružení v 

ČUS. 

Moderní pětiboj 

Štafeta českých moderních pětibojařů ve složení 

Jan Kuf, Ondřej Polívka a Michal Sedlecký vybojo-

vala na ME v polském Drzonkówě stříbrnou medaili. 

Plavání 

Jan Micka získal v Poznani titul juniorského mistra 

Evropy v závodech na 400 a 1500 m volným způso-

bem. Stříbro vybojoval na trati 800 m. Lucie Svěce-

ná získala v nových českých rekordech stříbrné me-

daile na 50m a 100m motýlek.   

Softbal 

České reprezentantky získaly na domácím ME bron-

zové medaile. 

Stolní tenis 

Antonín Gavlas s Renatou Štrbíkovou se v rumun-

ském Buzau stali mistry Evropy ve smíšené čtyřhře. 

Michal Obešlo s Hanou Matelovovou získali bronz. 

Střelba 

Jan Sychra ovládl na SP ve španělské Granadě dis-

ciplínu skeet. 

Šerm 

František Janda byl na další funkční období zvolen 

prezidentem Evropské šermířské konfederace 

(EFC). 

Veslování 

Ondřej Synek vyhrál závěrečný závod SP v Lucernu 

ve Švýcarsku. Miroslava Knapková obsadila třetí 

místo. 

Skifař Ondřej Synek ovládl druhý závod SP v brit-

ském Eton Dorney. 

Triatlon 

Helena Erbenová se v nizozemském Haagu stala 

mistryní světa v terénním triatlonu. 

Vendula Frintová získala na ME v olympijském triat-

lonu v turecké Alanyi bronzovou medaili. 

Volejbal 

Čeští volejbalisté obsadili v Evropské lize třetí místo. 

Univerziáda – Kazaň, Rusko 

Lukáš Krpálek – judo – 2x zlato do 100 kg a bez 

rozdílu vah;  Jitka Antošová – veslování - stříbro 

skif; Jaroslav Radoň, Filip Dvořák – rychlostní kano-

istika – stříbro deblkanoe 1 000 m; Martin Dvořák, 

Radim Sedláček, Jan Přívara – střelba – stříbro tý-

mový trap; Alexandr Jurečka – judo - bronz do 90 

kg; Pavel Petřikov - bronz do 60 kg; Pavel Světlík – 

střelba - bronz vzduchová pistole;  

Ilustrační foto- Mistři ČR Eagles Praha 

http://old.cstv.cz/legislativni_poradna_a_informace.ht
http://old.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/prihlaskakdobrovolnemusdruzenitjskvcstv.doc
http://old.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/prihlaskakdobrovolnemusdruzenitjskvcstv.doc
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Přihlášku je třeba podat ČUS prostřednictvím vašeho okresního sdružení ČUS. O zásadách členství v 

ČUS pojednávají Stanovy ČUS jejíž znění byly schváleny na 28 VH ČUS. 

VV ČUS na svém zasedání 18. 6. 2013 schválil Směrnici ČUS o zásadách sdružování, postupu a eviden-

ci sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České unii sportu. Předložená novela směrnice byla aktu-

alizovaná v návaznosti na novelizované Stanovy ČUS. Upravuje tedy dosavadní způsob evidence a pro-

kazování příslušnosti k ČUS ze strany sdružených SK a TJ. Pro stávající členy ČUS se přijetím novely 

nic nemění, pouze jim bude příslušným okresním sdružením vydán nový Evidenční list. 

Celé novelizované znění směrnice uvádíme dále. 

 

Směrnice ČUS 

ze dne 18. 6. 2013 

o zásadách sdružování, postupu přijímání a evidenci 

sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České unii sportu 

 

Výkonný výbor České unie sportu se usnesl na této směrnici: 

V České unii sportu (dále jen ČUS) se v souladu se Stanovami ČUS, novelizovanými valnou hromadou 

dne 27. 4. 2013, sdružují mimo jiné sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen SK/TJ), jako subjek-

ty provozující sportovní činnost a působící především v jednotlivých (lokálních) místech svého sídla.  

Zásady sdružování a postup při přijímání SK/TJ vychází ze základních principů členství v ČUS. 

 

Čl. 1 

Sdružování SK/TJ v ČUS 

1. SK/TJ jsou samostatnými subjekty, které jsou ustavené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů. Svoji činnost upravují vždy vlastními stanovami. 

2. Členství SK/TJ v ČUS vzniká přijetím za člena příslušného Okresního sdružení ČUS, v Praze Pražské 

tělovýchovné unie - PTU (dále jen jednotné označení OS ČUS) na základě písemné přihlášky. O přijetí 

SK/TJ do ČUS rozhoduje příslušný orgán  OS ČUS, a to za podmínek upravených stanovami OS ČUS a 

v souladu s nimi. 

Čl. 2 

Přihláška 

1. SK/TJ, který se chce stát členem ČUS, zašle písemnou přihlášku příslušnému OS ČUS. Přihláška 

musí obsahovat výslovný projev vůle stát se členem ČUS, podepsaný dvěma oprávněnými zástupci. 

2. Přihláška musí dále obsahovat : 

- název SK/TJ (oficiální název dle stanov registrovaných u MV ČR) 

- datum a číslo registrace u ministerstva vnitra ČR 

- IČ 

- adresu sídla SK/TJ 

- jméno předsedy, popř. dalších statutárních orgánů 

- adresu pro korespondenci včetně telefonu, případně e-mailu či faxu. 

Přihláška by měla obsahovat i : 

- název původní SK/TJ, pokud nová SK/TJ vznikla rozdělením stávající 

- informaci o majetkovém vypořádání s původní SK/TJ 

- informaci o sdružení v jiné střešní spolkové sportovní organizaci (např. Česká obec sokolská) 

- bankovní spojení. 

Další obsahové náležitosti přihlášky mohou upravit stanovy či jiné vnitřní předpisy příslušného OS ČUS. 
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3. K přihlášce SK/TJ přiloží vlastní stanovy, registrované u MV ČR s doložkou registrace (razítko MV 

ČR, datum a číslo registrace). 

Čl. 3 

Vznik členství v ČUS 

1. O přijetí SK/TJ do ČUS rozhoduje příslušný orgán OS ČUS, pokud je to možné, na svém nejbližším 

jednání. 

 2. SK/TJ se stává členem ČUS dnem rozhodnutí příslušného orgánu OS ČUS. O této skutečnosti OS 

ČUS vyrozumí obratem sdružený SK/TJ a VV ČUS. 

3. Členství v ČUS u SK/TJ se sídlem v okrese, kde nepůsobí sdružení s licencí ČUS, vzniká na základě 

písemné přihlášky SK/TJ dnem schválení jejich přijetí za člena Valnou hromadou ČUS, kdy hlasují pouze 

delegáti SK/TJ. 

4. Sdružené SK/TJ mají práva a povinnosti členů ČUS dle čl. II. Stanov ČUS. Tato práva a povinnosti 

vyplývající pro ně ze Stanov ČUS, nezbavují SK/TJ jejich členských práv a  povinnosti stanovených před-

pisy a orgány příslušného OS ČUS.  

Čl. 4 

Zánik členství 

Členství SK/TJ v ČUS zaniká : 

1. Písemným oznámením SK/TJ o vystoupení z ČUS doručeným orgánu, který rozhodl o jeho přijetí. Z 

tohoto oznámení musí být doložitelné, že bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu sdružené-

ho subjektu, který je k takovému rozhodnutí oprávněn podle stanov vystupujícího subjektu. Vystupující 

subjekt  je povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ČUS, resp. příslušnému 

OS ČUS, a to nejpozději ke konci běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak. 

2. Vyloučením SK/TJ z OS ČUS podle stanov daného OS ČUS, tj. na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu OS ČUS, z důvodů  a postupem, které upravují stanovy či jiné vnitřní předpisy OS ČUS.  

3. Právním zánikem původně sdruženého subjektu v ČUS - i zde platí povinnost zanikajícího spolku vy-

pořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČUS. 

4. U SK/TJ se sídlem v okrese, kde nepůsobí sdružení s licencí ČUS, vyloučením na základě rozhodnutí 

Valné hromady ČUS na návrh VV ČUS z důvodu závažného porušení stanov či usnesení orgánů ČUS, 

nebo z důvodu jiného jednání neslučitelného s členstvím v ČUS. 

 

Čl. 5 

Evidence SK/TJ v ČUS 

1. OS ČUS vedou evidenci sdružených SK/TJ podle svých potřeb, minimálně však v rozsahu potřebném 

pro celkovou evidenci ČUS. 

2. Pro účely evidence a statistiky je SK/TJ přiděleno evidenční číslo. Číselník SK/TJ vede příslušné OS 

ČUS dle jednotných zásad. Při eventuálních změnách v územním uspořádání a přechodu SK/TJ z jedno-

ho okresu do druhého rozhodne o změnách číselníku VV ČUS. 

3. Na základě přidělení evidenčního čísla je SK/TJ ze strany OS ČUS vystaven evidenční list ČUS, dle 

aktuálního vzoru. 

4. Evidenční číslo SK/TJ je sedmimístné. První čtyři místa jsou číslem okresu dle číselníku ČUS, další tři 

místa jsou pořadovým číslem TJ v okrese. 

5. Evidenční číslo zůstává SK/TJ přiděleno po celou dobu jeho členství v ČUS. 

6. Čísla uvolněná zánikem, vystoupením či vyloučením SK/TJ z ČUS se zásadně neobsazují. 

7. Při rozdělení SK/TJ na několik subjektů může původní číslo zůstat té části SK/TJ, která sI ponechala 

původní název, nebo která představuje největší část původní SK/TJ. 

8. Po rozhodnutí o přijetí SK/TJ do ČUS oznámí OS ČUS,  do 10 dnů VV ČUS základní údaje nové SK/

TJ : 

- číslo SK/TJ dle číselníku OS ČUS  

- název SK/TJ 
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- datum a číslo registrace u MV ČR 

- IČ 

- adresa sídla 

- kontaktní adresa 

- číslo bankovního účtu. 

9. OS ČUS hlásí VV ČUS průběžně změny v základních evidenčních údajích. Informují VV ČUS rovněž o 

zániku, vystoupení resp. vyloučení SK/TJ z ČUS. 

10. Prvotní doklady (přihlášky, hlášení změn) archivuje OS ČUS, VV ČUS je nezasílá. 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Směrnice VV ČUS č. 3/1998 ze dne 4. 11. 1998 o zásadách sdružování a postupu přijímání 

a evidenci tělovýchovných jednot a sportovních klubů v Českém svazu tělesné výchovy. 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 18. června 2013. 

 

JUDr. Miroslav  J a n s t a, v.r. 

                                                                                                                 předseda ČUS 

 

 

Úrazové pojištění 

Hlášení škodní události lze nyní podávat také emailem 
 

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny členy České unie sportu (ČUS), tj. na členy sportovních sva-
zů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními 
svazy, sdruženými v ČUS. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČUS a další střešní 
sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor. Vzhledem k častým dotazům pojištěných osob 
úrazovým pojištěním PVZP, zda pojišťovna obdržela oznámení škodné události, či nikoliv a zároveň i 
pro zrychlení a usnadnění komunikace byla zřízena e-mailová adresa: oznameni.udalosti@pvzp.cz , 
na kterou lze v naskenované podobě zasílat OŠU s příslušnými podklady dle platných pojistných pod-
mínek. Z této e-mailové adresy každý obdrží potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že 
likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. po-
žádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání těchto originálů. 

 

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle nové smlouvy č. 1310000010 u Pojiš-

ťovny VZP a. s., na nových formulářích, které můžete stáhnout z naší internetové stránky.  

- Formulář Pojišťovny VZP, a.s. - Oznámení škodné události (OŠU) 

- Nová pojistná smlouva č. 1310000010 uzavřená u Pojišťovny VZP a.s. platná od 1. 1. 2013 

- Všeobecné podmínky Pojišťovny VZP, a.s. 
 

Děkujeme za spolupráci 

Mgr. David Opatrný 

Management sportu ČUS 

 

 

mailto:oznameni.udalosti@pvzp.cz?subject=Oznámení%20škodné%20události
http://old.cstv.cz/informaceprovas/formulare/pvzp-p4-osu-ur.pdf
http://old.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/pojisteni_uraz2013.pdf
http://old.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/pojistne_podminky-pvzp.pdf
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Český svaz házené má nové vedení 

 

Poslední červnový víkend zvolila Konference ČSH nové svazové vedení 

v čele s prezidentem Alešem Pospíšilem, někdejším házenkářem, ale také 

bývalím mluvčím Ministerstva zahraničních věcí nebo generálním konzulem 

v New Yorku.  

V sobotu 29. června 2013 proběhla v Praze Konference ČSH, která měla jako 

hlavní bod svého zasedání volbu nového svazového vedení. Dosavadní pre-

zident ČSH Jaroslav Chvalný po třech předchozích funkčních obdobích na 

pozici šéfa házenkářského svazu nekandidoval. Jediným kandidátem na tuto 

funkci byl nakonec Aleš Pospíšil, který získal potřebnou podporu delegátů. 

V následné volbě členů exekutivy bylo zvoleno potřebnou nadpoloviční větši-

nou z celkových patnácti kandidátů těchto sedm: Michal Barda, Miroslav Bar-

toň, Daniela Čurda, Petra Kheková (roz. Čumplová), Kateřina Poláková, Petr 

Novák a Antonín Staněk. Funkčním obdobím nového vedení ČSH jsou čtyři 

roky, tedy do roku 2017. „Je potřeba říci, že odstupující prezident Chvalný 

vykonal skutečný kus práce, počínaje tím, že během dvanácti let působení ve vedení svazu konsolidoval 

jeho neutěšenou finanční situaci. Přicházíme s cílem činnost svazu v mnoha ohledech ještě posunout do-

předu a klíčová, pro úspěch mého působení bude práce celého týmu, který se uplynulý rok tvořil. Abych 

naše cíle shrnul metaforou, tak vlak, do kterého dnes nastupujeme, nejede špatným směrem, ale je třeba, 

aby se pohyboval o poznání rychleji a byl moderněji vypraven“, reagoval záhy po zvolení Aleš Pospíšil. 

 

Ocenění EHF za pořadatelskou činnost 

Zmíněnou volební konferencí tak skončila dvanáctiletá éra Jarosla-

va Chvalného v čele Českého svazu házené. Příjemným zpestřením 

závěru jeho dlouhého období ve funkci prezidenta ČSH bylo převze-

tí ocenění „Top Organiser“, která česká házenkářská federace obdr-

žela za svoji pořadatelskou činnost od EHF. Od roku 2003 uspořá-

dal ČSH celkem pět vrcholných akcí (3x ME, 2 x MS), navíc pravi-

delně hostí také kvalifikační mládežnické turnaje všech kategorií. 

Jaroslav Chvalný převzal v červnu v Kolíně nad Rýnem ocenění 

z rukou prezidenta EHF, Jeana Brihaulta. „Je to uznání za naši dob-

rou práci. Když jsem nastupoval do vedení svazu, finanční situace 

nebyla vůbec nakloněná pořádání vlastních akcí tohoto typu, ale 

chtěli jsme se rozvíjet i tímto směrem a nakonec patříme v tomto 

ohledu mezi nejaktivnější federace v celé EHF, což je myslím pozi-

tivní,“ přibližuje Jaroslav Chvalný. 

 

 

  

 

Nový prezident ČSH Aleš Pospíšil 

Foto: Předání ocenění Top Organiser v Kolíně nad 

Rýnem. Již bývalý prezident ČSH Jaroslav Chvalný 

(vlevo) a prezident EHF Jean Brihault. 
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 Asociace rádiového orientačního běhu (AROB) má za sebou 

 úspěšné uspořádání ME žáků a dorostu do 16 let (EYAC 2013)  

 

Mládežnický šampionát se konal v krásném prostředí Vysočiny, v lesích okolo obce Tři studně, ve 
dnech 12.-16. června. 

Česká republika je průkopníkem novinek v tomto sportovním odvětví, jako první jsme přišli 
s uspořádáním samostatného ME pro dorost v roce 2000 a založili tradici každoročního porovnání sil 
nastupující generace. Mezinárodní komise IARU ARDF  přidělila pořádání  naší republice již počtvrté 
(2000, 2005, 2009, 2013), protože ČR je zkušená země s dobrým organizačním týmem a poskytuje 
záruku kvalitních závodů. Letošní v pořadí 14. EYAC opět přinesl novinku – závod ve sprintu 3,5 MHz, 
který je divácky atraktivní disciplínou, protože závodníci se v průběhu tratě vracejí na tzv. „diváckou 
kontrolu“ a následně znovu mizí v lese, aby se po 
několika minutách objevili v cílovém koridoru. 

Mezi více než 100 závodníky bylo nominováno 20 
chlapců a děvčat v kategoriích M14, D14, M16 a 
D16, kteří ukázali, že česká mládež má potenciál 
v tomto sportovním technickém odvětví. 
V hodnocení národů získala Česká repubila 1.místo 
se ziskem 22 medailí (10-4-8). Absolutním vítězem 
se stal Martin Šimáček (SZTM ROB Pardubice – kat. 
M16) se ziskem 4 zlatých a 1 bronzové medaile. 
Další tituly Mistr Evropy si odvezli Martin Kinc (M14), 
Matěj Žáček (M16), Kateřina Bžatková (D16), Danie-
la Trpáková (D14) a družstva žáků M14, žákyň D14 
a dorostenců M16. 

Poděkování patří nejenom sportovcům za vynikající výsledky, ale také organizátorům. V malém sportu 
by se takováto akce neobešla bez mnoha hodin dobrovolně odvedené práce, ať již při vlastním mis-
trovství nebo při přípravě šampionátu. Všichni členové organizačního výboru byli dobrovolníky, kteří se 
pod hlavičkou Asociace ROB zasloužili o dobré jméno ČR mezi odbornou veřejností v rámci unie IA-
RU. Poděkování patří i Kraji Vysočina, který EYAC podpořil finanční dotací a řadě obcí okolo Nového 
Města na Moravě na jejichž území mistrovství probíhalo. Potěšitelná byla i účast České televize a od-
vysílání reportáže na ČT4 Sport, protože pro „malý sport“ je nesmírně obtížné proniknout do podvědo-
mí veřejnosti.  

 

 

http://www.cstv.cz

