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Zpráva z VV ČUS - 12. 5. 2015   

 

Členové VV ČUS jednali na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem, po skončení 
schůze VV proběhla další ze seriálu krajských konferencí ČUS pro zástupce měst 
a obcí. 

  

V aktuální informaci předseda Miroslav Jansta informoval zástupce VV o jednání 
s ministrem financí A. Babišem, za účasti J. Holečka, J. Kejvala a H. Moučkové o 
výstavbě Národních olympijských center v příštích deseti letech, k výnosům 
z loterií a financování sportu a perspektivě zřízení ministerstva pro sport. Cílem je 
získat navýšení o 3 miliardy pro sport navíc  a navrhnout vládě, aby vytvořila pra-
covní skupinu k přípravě statní instituce se samostatnou kompetencí pro sport. 

 Výkonný výbor projednal navržená realizační opatření k usnesením dubnové 31. 
valné hromady ČUS s tím, že bude zajištěna průběžná kontrola jejich plnění ze 
strany VV ČUS. 

 Zástupci VV projednali a vzali na vědomí rozbor výsledků hospodaření za první 
čtvrtletí roku 2015 s tím, že finanční plán je plněn a průběžné výsledky dávají 
předpoklad jeho splnění za celý rok. S uznáním byly komentovány dosavadní do-
sažené výsledky hospodaření PS Podolí, LA Zadov a SC Nymburk. 

Výkonný výbor se zabýval i nalezeným opuštěným majetkem bývalých členských 
TJ ČUS. Návrhy na převod „Opuštěného majetku“ jednotlivě představil a podrobně 
popsal Pavel Benda, uvedl, že návrhy usnesení jsou v souladu se Zásadami pro 
dispozice s opuštěným majetkem v působnosti ČUS, přijatých VH ČUS. Po diskusi 
VV schválil návrh na řešení majetku obci Choťánky  s tím, že bude revokováno 
usnesení VV ČSTV č. 06/06/071 ze dne 13.12.2006 a uvedená nemovitost odpro-
dána obci Choťánky za cenu stanovenou znaleckým posudkem. VV neschválil žá-
dost obce Kostelec na Hané o bezúplatný převod nemovitosti s tím, že bude na-
bídnuta obci k prodeji za odhadní cenu včetně možností případných splátek, 
v případě nevyužití nabídky bude nabídnuta k prodeji či komerčnímu nájmu cestou 
realitních serverů. V případě nezájmu o tyto nabídky bude předložen záměr pří-
padného prodeje obci za nižší cenu, než je znalecký posudek, ke schválení příští 
VH ČUS. 

 Cílem výjezdních zasedání a pořádání konferencí v regionech je zajistit informo-
vanost nově zvolených zastupitelstev obcí a podpora vícezdrojového financování a 
rozvoje sportu v regionech. Do Kongresového sálu Ústeckého krajského úřadu se 
sjela více než stovka zástupců samospráv měst a obcí i sportovního prostředí. 

  

 

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 
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Krátká dlouhá cesta ČUS 

 

 

Zdá se to dávno, - co valná hromada ČUS (ČSTV), 
zadlužená stamiliony až po uši, řešila po pádu 
Sazky vlastní holou existenci, - co pár zbylých 
majetků včetně lukrativních bylo připraveno 
k definitivnímu rozkradení, - co ČSTV byl za hlav-
ního viníka a prototyp veškerého zla ve sportu a 
co o jeho zániku nikdo nepochyboval. Myšlenka 
zrušit ČSTV byla fixní ideou mnohých, kdo chtěli 
definitivně ovládnout české sportovní prostředí. 

Jsou to však teprve tři roky. 

Za tři roky muselo nové vedení ČUS řešit problémy, 
které nebyly řešeny dlouhá desetiletí. Podařilo se za-
chránit, oddlužit, konsolidovat majetky, vnitřně re-
strukturalizovat a zprůhlednit hospodaření. To vše by 
před třemi lety lidé pokládali za zázrak. 

Záchranná mise však byla pro Výkonný výbor ČUS 
jen nástrojem pro další rozvoj, pro vytváření nové sil-
né pozice v českém sportu. Proto ČUS přišla s vizí 
vtělenou do „desatera“ rozvoje ČUS. Ta nám dala 
perspektivu a dynamiku. Nezůstali jsme zahleděni do 
sebe a kromě záchranné akce jsme se mohli pustit 
také do práce na budoucnosti ČUS a tím i celého 
českého sportu. 

Vše, co ČUS dělala, nedělala pro „aparát“ na praž-
ském Strahově, ale pro své členy, sportovní svazy, 
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Vytvořili jsme 
základní servisní strukturu pro práci v regionech, pro-
tože právě tam se odehrává většina sportovního živo-
ta občanů. Solidárně jsme finančně podpořili a tím i 
zachránili malé sportovní svazy, které zůstaly bezpri-
zorní, mimo rozlišovací horizont ministerských úřed-
níků a možnosti Českého olympijského výboru. Před 
odbornou, politickou i laickou veřejností jsme očistili 
své jméno. 

Navždy zůstane v paměti veřejné správy zřejmě nej-
větší směna majetků v dějinách mezi Prahou, FAČR 
a ČUS v Praze na Strahově. Zvládli jsme ji vlastními 
silami. To umožní celému českému sportu mít nové 
vlastní sídlo, Centrum českého sportu a kvalitní záze-
mí tam, kam historicky patří. 

Za krátkou dobu se změnila ekonomická pozice ČUS. 
Po dlouhých letech propadu se dostavily dobré vý-
sledky hospodaření. Hloubková kontrola Nejvyššího 
kontrolního úřadu dopadla „na jedničku“. To je zásad-
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ní moment v diskusích o penězích na sport, které dosud politická reprezentace blokovala s odkazem 
na neprůhledné hospodaření. 

Jde jen o začátek cesty. Sport je stále podfinancován. Sportovní svazy, sport v regionech a hlavně 
v základních článcích je na minimu pro přežití. Katastrofální je situace financování sportovní in-
frastruktury. Proto jsme byli první, kdo reagoval na výzvu ministra školství a připravil vlastní komplexní 
návrh finančních programů a návrh koncepce dalšího rozvoje českého sportu do roku 2020. 

Před třemi lety nenapadlo ani největší optimisty, že ČUS bude v roce 2015 pro všechny respektova-
ným partnerem, že bude členem Národní rady pro sport, že bude mít uzavřené partnerské dohody 
s nejvýznamnějšími sportovními spolky v Česku, např. se Sdružením sportovních svazů ČR, Asociací 
školních sportovních klubů, že bude rovným partnerem Asociaci krajů ČR i Českému olympijskému 
výboru, že bude garantem administrace dotačních titulů do základních článků. 

ČUS je po třech letech jinou organizací. Není jen střešní a servisní spolek, ale i úspěšný realizátor 
vlastních sportovních projektů a sportovního života v regionech, má vlastní projekty a partnerství, kte-
ré přinášejí další finance pro SK/TJ (ČUS-Sportuj s námi!, Sportovní liga do škol – O pohár ministra 
školství a další). ČUS se stala organizací sebevědomou, efektivně hospodařící s vlastním majetkem, 
fungující spolek s dobrým jménem, se zajištěným základním financováním, základem pro další rozvoj, 
respektovaný partner pro všechny. ČUS je plnohodnotný sportovní spolek – nejsilnější hráč v českém 
sportovním prostředí.  

Osobně však pokládám za největší úspěch a také to nejtěžší, co jsme za ony tři roky museli zvlád-
nout, počátek změny uvažování o fungování českého sportu, myšlenky, že stát sport podporuje, ale 
neřídí a neorganizuje, že těžiště a odpovědnost za jeho rozvoj leží především na sportovních spol-
cích, a aktivní činnosti základních článků – klubů a jednot. A takovým spolkem ČUS je a chce být i 
dál. 

JUDr. Miroslav Jansta 
předseda ČUS 

 
 
    

O vyplácení nového státního příspěvku sportovním klubům na 
činnost, z programu III MŠMT, se stále jedná. V současnosti 
jsou jednání pozdržena vzhledem ke změně ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy. Předseda ČUS Miroslav Jansta usiluje 
o naplnění ministrem naplněných závazků vůči nejnižším 
článkům, ale zatím není znám uvažovaný objem rozdělované 
podpory žadatelům ani způsob dělení. Představitelé ČUS věří, 
že dojde k naplnění slibů a v rozpočtu  MŠMT se najde v 
letošním roce dostatek financí ke spuštění tohoto programu.  

Jakmile budeme znát podrobnosti o výši či způsobu distribuce 
v tomto programu, budeme vás informovat na webových 
stránkách nebo stránkách Zpravodaje ČUS a prostřednictvím 
Servisních center sportu Okresních sdružení ČUS. 

Program se připravuje i pro rok 2016 a o jeho vyhlášení vás 
také zpravíme. 

Podpora SK/TJ z Programu 

III. MŠMT v roce 2015 

Zatím bez konkrétních výsledků 
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Krajská konference v Ústí nad Labem 

 

 

Na krajské konferenci Česká unie sportu představila zástupcům obcí a měst problémy součas-

ného financování sportu i návrh připravované Koncepce státní podpory sportu v ČR. 

 

 

Dalším městem, kam Česká unie 
sportu zavítala v rámci seriálu regi-
onálních konferencí, se stalo Ústí 
nad Labem. Cílem výjezdních za-
sedání a pořádání konferencí 
v regionech je zajistit informova-
nost nově zvolených zastupitelstev 
obcí a podpora vícezdrojového 
financování a rozvoje sportu 
v regionech.  

V první části konference byli se-
známeni s důsledky současného 
podfinancování sportu a vývojem 
příjmu peněz do sportovního pro-
středí v období od sametové revo-
luce až po současný stav, kdy je 
situace ve sportu a sportovní in-
frastruktuře  na kritickém bodu. 

„Tato veřejná konference má 
ukázat a dokumentovat vývoj financování českého sportu za posledních dvacet let, kdy podpo-
ra ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou kritickou mez. Nechceme bourat 
stávající financování, kterým jsou dosud zabezpečeny sportovní svazy, chceme další finanční 
prostředky. Nejhůře je podfinancováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních 
klubech a jednotách, ve městech a obcích. Je zanedbaná sportovní infrastruktura, je minimum 
možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta situ-
ace je neudržitelná, proto o tom mluvíme a apelujeme na vytvoření podmínek pro nápravu. A 
samozřejmě, chceme o všem informovat především zástupce měst a obcí, protože jsme na jed-

né lodi.“ vysvětluje záměr konání akce předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

I přes složitou situaci ve sportovním prostředí, která nastala především po pádu loterijní společnosti 
Sazka, se podařilo ČUS během uplynulých dvou let projít restrukturalizací, změnit svůj obraz v očích 
veřejnosti a zbavit se dluhů.  Šéf České unie sportu tak nyní představuje zdravou a soběstačnou spo-
lečnost s vyrovnaným hospodařením a stabilizovaným majetkem. 

Účastníkům konference byl rovněž představen návrh Koncepce státní podpory sportu, kterou prezento-
val na sklonku dubna na Valné hromadě ČUS ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek 
a která může sportu přinést řešení. Na vzniku materiálu se velkou měrou podílela Česká unie sportu, 
jako největší sportovní organizace. Vychází z dlouhodobých zkušeností ČUS a předpokládá definování 
všech institucionálních, legislativních i finančních nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblas-
tí sportovního prostředí. 

Základním strategickým cílem českého sportu je vybudovat v České republice aktivní a zdravou spo-
lečnost. Při realizaci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom stát a jeho instituce, minis-
terstva, kraje i obce, ale i sportovní prostředí samotné. 
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Současný stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena MŠMT a  státní správu v oblasti pod-
pory a rozvoje sportu zajišťuje méně než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky systémového řešení 
a tím i naplnění jeho oprávněného společenského významu. Koncepce proto navrhuje, mimo jiné, změ-
nu programů státní podpory sportu pro rozdělování dotací. Nově by podpora směřovala do sportu pro-
střednictvím desíti programů. A to na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, organiza-
ci sportu ve sportovních svazech, významné sportovní akce, údržbu a provoz sportovních zařízení, or-
ganizaci sportu v TJ a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních organizacích, organizaci sportu 
hendikepovaných, organizaci školního sportu, projekty pro sportování veřejnosti. 

 

“Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci  a 
na základě k tomu stanovených programů. A to jsou - popularizace sportu pro všechny, podpo-
ra státní sportovní reprezentace, 
rozvoj sportovně-rekreační in-
frastruktury a rozvoj sportovní-
ho průmyslu,” upřesňuje před-
stavy ČUS předseda organizace 
Miroslav Jansta. 

 

„Nová Koncepce by měla pro 
každou z těchto zásadních prio-
rit vypracovat soubor mechanis-
mů, programů, opatření a ná-
vrhů, jak hodlá MŠMT nebo  vlá-
da ČR úkoly v každé z těchto 
čtyř zásadních oblastí řešit, 
včetně vytyčení konkrétních bo-
dů a časového harmonogramu 

jejich realizace,“ dodává Jansta 

 

Vedle předsedy České unie sportu 
Miroslava Jansty, vystoupil v kongresovém sálu krajského úřadu také hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček a náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Vaňhová, kteří předsta-
vili sportovní projekty Ústeckého kraje a jejich podporu. 

„Jsem rád, že v rámci podpory patnácti milionů korun sportovním klubům v našem kraji, které 
hrají nejvyšší soutěže, se jejich odchovancům velmi daří i v další sportovní kariéře. Řada z nich 
reprezentuje Ústecký kraj i v těch nejvyšších soutěžích. Chceme v tomto projektu a podpoře 
mládežnického sportu i nadále pokračovat,“ uvedl při konferenci hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. 

  

„Považuji za důležité, abychom pohyb a sport pěstovali už u dětí v předškolním věku. A právě proto 
jsme zahájili projekt Děti na startu, kterým úspěšně navazujeme na Atletiku pro děti,“ dodala 
náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová. 

Účastníkům konference přednášel i zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS pro SK/TJ  
Marek Hájek, experti České unie sportu pro legislativu Ladislav Malý a pro strategii Michal Kraus či 
předseda  Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl. 

 

Lenka Angelika Tichá,  

tisková mluvčí ČUS 
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Za účasti premiéra Bohuslava Sobotky podepsa-
la ve Vládním salónku v Praze na  Hlavním ná-
draží Česká unie sportu Memorandum o spolu-
práci s Československou obcí legionářskou. Sta-
lo se tak při slavnostním vypravení Legiovlaku u 
příležitosti 100. výročí boje českých legií za sa-
mostatný stát. 

Obě organizace vycházejí ze společných zájmů 
a potřeb s cílem zachovat a prosazovat společ-
ný odkaz pokrokových, demokratických a hu-
mánních tradic československých legií a vývoje 
českého sportu. Společně chtějí napomáhat 
všestrannému šíření a trvalému rozvoji tohoto 
odkazu v podmínkách České republiky. Spojuje 
je vědomí funkční a nedílné spojitosti činnosti 
českých legionářů a sportovní zdatnosti, dodržo-
vání sportovních zásad a organizace i historické 
souvislosti sportovní a legionářské tradice při 
formování a prosazování československé a čes-
ké státnosti, historického povědomí, vlastenectví 
a budování pozitivních vzorů v životě společnos-
ti. 

“Jsme přesvědčeni, že existuje přímá souvislost 
mezi formováním sportovně branných doved-
ností lidí a bojově-taktických úspěchů legionářů, 
včetně vlastní fyzické připravenosti a pozitivních 
zásad volních a morálních. Chceme spolupraco-
vat na principech rovnoprávnosti a vzájemné 
výhodnosti a najít optimální podmínky pro splně-
ní společných cílů. Za nejdůležitější považuji 
aktivní podíl na výchově mládeže a na rozvíjení 
nejlepších tradic starších generací,“ objasňuje 

představy o spolupráci předseda České unie 
sportu Miroslava Jansta. 

“Domnívám se, že prospěšnost vzájemné spolu-
práce spočívá především ve snaze o uchovává-
ní, prosazování odkazu a trvalý rozvoj tradic. 
Připravujeme projekty, které by měly reflektovat 
významné výročí českého státu a chceme se na 
nich vzájemně spolupodílet. Hlavně se to týká 
spolupráce a pomoci při realizaci projektů LE-
GIE 100 v letech 2015 -2020 a Sportovci české-
ho století,” upřesňuje konkrétní prvky spolupráce 
předseda Československé obce legionářské Pa-
vel Budinský. 

 

Vlajkovým  projektem, kterým se Česká unie 
sportu snaží českou veřejnost přivést ke sportu, 
je už druhým rokem ČUS – Sportuj s námi! Jed-
ná se o jedinečný celoroční projekt, který je za-
měřen na všechny věkové kategorie a jeho cí-
lem je podpořit akce především veřejného cha-
rakteru, na nichž si mohou zasportovat i neregis-
trovaní sportovci. V roce 2015 je do projektu za-
řazeno 500 akcí po celé ČR. V loňském roce se 
projektu zúčastnilo přes 55 tisíc účastníků, v le-
tošním by mohl počet zájemců vyšplhat přes 
dvojnásobek.    

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 

 

ČUS podepsala Memorandum o spolupráci 

s Československou obcí legionářskou 
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Česká unie sportu se rozhodla ve spolupráci s Českou asociací 
Sport pro všechny podpořit mezinárodní kampaň NowWeMove, 
jejímž cílem je zapojit do roku 2020 do pravidelného pohybu 
více než 100 milionů Evropanů. Tuto celoevropskou kampaň 
organizuje Mezinárodní sportovní a kulturní asociace. Součástí 
kampaně jsou nejrůznější akce, které mají přimět společnost 
k základnímu pohybu. Patří mezi ně i Evropský Den bez 
výtahů, který se na nejstarším kontinentu konal poprvé v pátek 
5. června 2015. 

„Hlavním cílem Dne bez výtahů je zaměřit pozornost běžné 
populace na důležitost pohybové aktivity jako prostředku 
k dosažení zdraví a spokojenosti. Projekt rovněž chce 
poukázat, jak je pro běžnou populaci jednoduché být 
aktivní i přes každodenní uspěchaný život, proto jsme se 
jej rozhodli podpořit v rámci ČR,“  říká předseda ČUS 
Miroslav Jansta. 

„Koncept akce se pro každé město může mírně lišit podle 
možností,  základní myšlenka je však stejná pro všechny. 
A to propagovat používání schodů místo jezdění po 
eskalátorech či využívání výtahů a tím přispět k ovlivnění 
tělesné zdatnosti,“ popisuje záměr akce předseda ČASPV 

Miroslav Zítko a dodává: „Pravidelná a dostatečná pohybová 
aktivita je nezbytnou součástí životního stylu člověka. Její 
důležitost si uvědomují nejen čeští a zahraniční odborníci, 
lékaři, trenéři či političtí představitelé, ale i většina laické 
veřejnosti. Obecně známá a všeobecně přijímaná jsou 
rovněž fakta, potvrzující význam pohybové aktivity v 
prevenci i léčbě řady onemocnění jako je nadváha a 
obezita, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, 
osteoporóza, některé typy nádorových onemocnění, 
psychologická onemocnění a další jak u dětí, tak u 

dospělých.“ 

Pohybová aktivita se za posledních 25 let vytrácí z životního 
stylu dětí i dospělých v České republice. Ve zvýšené míře tak 
trpíme tzv. civilizačními onemocněními. Právě pasivní životní 
styl je jedna z hlavních příčin vzniku těchto onemocnění. 

 

Je tedy snaha státních orgánů i sportovního prostředí tento 
negativní trend zvrátit a i pomocí propagačně-motivačních akcí 
podpořit pohybové a sportovní aktivity, které povedou 
k aktivnímu životnímu stylu. 

Lenka Angelika Tichá,  

tisková mluvčí ČUS 

Den bez výtahů 

Česká unie sportu podporuje Den bez výtahů 



 

 

9  Mediální partneři ČUS 

 

Sport v mém okolí 

Český olympijský výbor vytvořil pro sportovní svazy  webový portál "Sport v 
okolí", který má, mimo jiné, usnadnit nábory a dostupnost daného sportu 
pro zájemce, včetně rodičů dětí ( http://sportvokoli.cz/add-event). Tento 
web se postupně stane databází všech aktivních sportovních klubů a oddílů 
v České republice a bude zároveň prostřednictvím sportovních vysvědčení 
z projektu Sazka Olympijský víceboj propojen se školáky základních škol, 
kterým budou na základě analýzy jejich sportovních předpokladů 
doporučovány jednotlivé sporty. Tato vysvědčení získá v červnu 2015 téměř 
85 tisíc dětí. 
ČOV a ČUS při tvorbě webového portálu Sport v okolí spolupracují. ČUS již 
před časem informovala všechny členské SK/TJ o tomto projektu, vyzvala je k 
zapojení a nechala na jejich zvážení, zda se samy aktivně zapojí. Učinila tak již 
značná část klubů a řada národních svazů iniciovala zapojení svých členských 
klubů do portálu. ČUS považuje projekt ČOV Sport v okolí za prospěšný 
a zapojení do něho můžeme všem SK/TJ doporučit. Registrované subjekty 
budou na webu uvedeny včetně mapy s vyznačením sportovišť tak, aby noví 

zájemci o sportování snadněji ve svém okolí nalezli vhodný sportovní klub.  

V databázi je  11095 klubů. Přidejte i ten váš!  

 

Redakční systém Sportovního žurnálu pro SK a TJ 

Jak jsme vás již informovali v minulých číslech zpravodaje, existuje pro všechny sportovní kluby a tělo-
výchovné jednoty možnost publikovat své zajímavé články, pozvánky, upoutávky a reportáže na veřej-
ném portálu www.sportovnizurnal.cz, který v záhlaví hlavní stránky nabízí v liště přechod na sekci 
"KLUBOVÉ ZPRÁVY".    

Nyní je pro SK a TJ nabízena pohodlná možnost přidávat články rovnou, vlastní iniciativou na uvedený 
portál a to přihlášením do redakčního systému na www.sportovnizurnal.cz/admin 

Login: klubovezpravy@sportovnizurnal.cz 

Heslo: klub 

Portál se teprve rozjíždí a postupně nabaluje uživatele a návštěvníky. Vložení vlastního článku je po-
měrně snadné a zvládne jej běžný uživatel počítače. Považujeme tuto příležitost za atraktivní možnost 
pro SK/TJ prezentovat veřejně výsledky svojí činnosti. Je to jedna z bezplatných možností, jak se jako 
klub, oddíl, TJ zviditelnit. Záleží na každém subjektu, jak bude  aktivní v publikaci svých článků. Pova-

žujeme za vhodné rozšířit tuto informaci mezi členské SK/TJ ČUS. Ať zkusí, zda 
pro ně je vkládání zpráv uživatelsky pohodlné, a zda je prezentace jejich čin-

nosti na novém portálu přínosem. Lze využít i zpětné vazby uživatelů z řad 
klubů přímo na administrátory portálu, k poznámkám k dalšímu zdokonalo-

vání prezentací článků a využitelnosti portálu mezi kluby a TJ ( redak-
ce@sportovnizurnal.cz ). 

Mgr. Tomáš Maurer, 

management sportu ČUS 

http://http/www.sportvokoli.cz)/
http://www.sportovnizurnal.cz


 

 

10  Mediální partneři ČUS 

         Právní poradna 

 

V následující rubrice „Změna stanov-
poznatky z praxe“ Vás informujeme o aktuál-
ních poznatcích, novinkách a neočekáva-
ných komplikacích, které mohou nastat při 
přechodu sportovních klubů na požadavky 

nového občanského zákoníku.  

 

Podle nového občanského zákoníku má spolek 
povinně zřízen nejvyšší a statutární orgán, 
další orgány jako např. kontrolní či rozhodčí ko-
mise jsou dobrovolné. V případě zájmu o zápis 
statusu veřejné prospěšnosti je však třeba zřídit 
povinně i kontrolní orgán (statut veřejné pro-
spěšnosti není uzákoněn, ale z návrhů předpisů 
lze tuto  povinnost odvodit). Pokud jde o názvy 
orgánů spolku, pak si spolek může své orgány 
nazvat libovolně, pokud jejich označení nebude 
klamavé ve vztahu k jejich povaze.  

 

Orgány TJ/SK jsou dle běžné praxe a navrhova-
ných stanov tyto: 

valná hromada jako orgán nejvyšší, 

výkonný výbor jako orgán výkonný, 

předseda jako orgán statutární, 

kontrolní komise jako orgán kontrolní.  

 

Dle již poměrně ustáleného výkladu je možné 
upravit statutární orgán u spolků následovně: 

 buď zvolit individuální orgán, kdy takto určeným 
orgánem může vždy být pouze jedna osoba 
(např. předseda), nebo lze zvolit kolektivní or-
gán, kdy tento může mít libovolný počet členů. 
V případě kolektivního statutárního orgánu je 
pak třeba upravit i způsob jejich jednání nave-
nek. Tento způsob může být opět upraven prak-
ticky jakkoli, tj. např. tak, že každý člen kolektiv-
ního orgánu je oprávněn zastupovat spolek sa-
mostatně, ale podepisovat, že musí dvě opráv-
něné osoby. 

 

Příklad úpravy kolektivního statutárního orgánu 
pro stanovy dle NOZ: 

 4.           Předsednictvo 

 4.1.      Předsednictvo je statutárním orgánem. 
Předsednictvo tvoří předseda a dva místopřed-
sedové. 

 4.2.      Každý člen předsednictva je oprávněn 
zastupovat SK/TJ samostatně ve všech záleži-
tostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hro-
mady a výkonného výboru. 

 4.3.      Osoby oprávněné zastupovat SK/TJ po-
depisují za SK/TJ tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu SK/TJ připojí svůj podpis. 
Pokud je pro dané právní jednání vyžadována 
nebo smluvně sjednána písemná forma, připojí 
k názvu SK/TJ podpisy alespoň dvě oprávněné 
osoby. 

4.4.       Funkční období členů předsednictva je 
čtyřleté. 

 

  Poznámky: 

Pokud bude zvolena shora uvedená úprava, je 
potřeba neopomenout upravit i kompetenci val-
né hromady, volit nejen předsedu, ale i místo-
předsedy a dále v ustanovení obecně upravující 
orgány spolku uvést namísto předsedy předsed-
nictvo. 

Ať již bude statutární orgán určen jakkoli, vždy 
platí, že spolek může zastupovat i jiná pověřená 
osoba na základě plné moci podepsané statutár-
ním orgánem a dále, že spolek ze zákona zastu-
pují i jeho zaměstnanci v rozsahu obvyklém 
vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. 

Rovněž platí, že v případě zvolení kolektivního 
statutárního orgánu to neznamená zásah do 
kompetencí orgánu výkonného (výboru) tak, jak 
je tato upravena ve vzorových stanovách. 

 

Legislativně právní odbor ČUS  

Změna stanov - poznatky z praxe 
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Již v roce 2011 jsme Vám zprostředkovali ve 
zpravodaji informace o právě vzniklé pobočce 
mezinárodní organizace zabývající se poskyto-
váním počítačového softwaru neziskovým or-
ganizacím. Jedná se projekt TechSoup Česká 
republika, který je českým partnerským pro-
gramem organizace TechSoup Global, která 
sídlí v San Franciscu a zaměřuje se na budo-
vání technologických kapacit neziskových or-
ganizací. TechSoup patří mezi nejstarší a 
největší neziskové organizace působící v oblasti 
informačních technologií.  

TechSoup Česká republika poskytuje nezis-
kovým organizacím přístup k softwarovým 
darům společností Microsoft, Zoner a SAP a 
přístup k darům technologických produktů 
společnosti Cisco. Pravidla pro poskytování darů 
se značně uvolnila a dary jsou přístupné všem 
neziskovým organizacím působícím ve sportu. 

Vzhledem k tomu, že jsme k těmto darům vždy 
přistupovali skepticky a obezřetně, chtěli jsme 
pro vás tuto službu otestovat. Rozhodli jsme se 
pro potřeby České unie sportu zakoupit několik 
licencí programů Microsoft Office 2013, které tak 
nebo tak potřebujeme. Testování připadlo na 
mě: 

V první fázi mi trochu déle trvalo, než jsem 
pochopil způsob poskytování darů od 
společnosti Techsoup.cz, a na koho se mám 
vůbec obrátit, ale vše se vyjasnilo po registraci 
v projektu Techsoup, kterou jsem provedl podle 
instruktážního videa (to najdete zde: https://
www.techsoup.cz/registrace_navod). Jediným 
nezvyklým požadavkem, ale vzhledem k formě 
poskytnutí softwaru, zcela logickým, je čestné 
prohlášení, že poskytnuté dary organizaci snižují 
základ daně z příjmů právnických osob.  

Po dvou dnech jsme obdrželi oznámení o tom, 
že splňujeme podmínky registrace do programu 
Techsoup a obdržel jsem i přístupové údaje do 
privátní sekce webu. Protože jsem chtěl soft-
ware od společnosti Microsoft, musel jsem ještě 
podstoupit registraci na stánkách Microsoftu. 
Společnost Microsoft požaduje použít 
k registraci prohlížeč Internet Explorer, ale jak 
se říká, darovanému koni jsem na zuby 
nekoukal a zaregistroval se opětovně podle in-
struktážního videa. Úsílí se vyplatilo a nyní 
používám darovaný software za zlomek ceny. 

TechSoup Česká republika účtuje administra-
tivní poplatek za každý zpracovaný požadavek 
na darovaný software. Poplatek slouží k pokrytí 
provozních nákladů dárcovského programu. 

I když se administrativní poplatky liší produkt od 
produktu, každá obdarovaná organizace ušetří 
92 až 96 % běžné komerční ceny darovaných 
produktů. 

Poplatky umožňují, aby TechSoup Česká repub-
lika mohl stále nabízet darované produkty co 
možná nejefektivněji a s co nejmenšími náklady. 

V mém případě jsem zaplatil cca 600,- Kč za 
jednu licenci Office 2013. 

Program TechSoup v České republice zaštiťuje 
a realizuje nezisková organizace - Sdružení 
VIA (IČ: 27013812, adresa: Jelení 195/9, Praha 
1, 118 00). 

 
Prostřednictvím inovativního strategického part-
nerství se společností Microsoft a dalšími tech-
nologickými firmami vytvořil TechSoup globální 
platformu pro neziskový sektor.  

Stránky techsoup.org navštíví každý měsíc více 
než 400 tisíc organizací ze 190 zemí světa.  

Stránka je tedy ověřená a v poskytování soft-
varu není žádný jiný háček. 

 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČUS 

Microsoft, Zoner, SAP a Cisco darují software pro 

neziskové sportovní organizace  

https://www.techsoup.cz/registrace_navod
https://www.techsoup.cz/registrace_navod
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 Zprávy WADA 

Řídící výbor Světové antidopingové agentury WADA se sešel na svém pravidelném zasedání 

dne 13. května 2015 ve svém sídle v Montrealu. 

Jako první bod svého usnesení odsouhlasil plnou akreditaci antido-
pingové laboratoře v Brazílii (Rio de Janeiro) a v hlavním turec-
kém městě Ankaře. Hlavně pro jihoamerickou zemi je to veliká 
úleva, protože se tam uskuteční letní olympijské hry 2016 a bez 
funkční laboratoře by to byla jak pro Mezinárodní olympijský vý-
bor tak i místní pořadatele veliká komplikace. Na úspěšném zno-
vuotevření se významnou měrou podíleli mimo zástupců WADA i 
portugalští antidopingoví experti.   

S velikým upokojením konstatoval řídící výbor v čele s prezidentem WADA sirem Craigem Reedie, že: 

„Celosvětově se daří uvádět do praxe nový Světový antidopingový kodex.“ 

V průběhu jednání bylo jmenováno šest zemí, které zatím neuvedly nový Kodex do antidopingové le-
gislativy svých zemí. Jednalo se o tyto státy: Salvador, Guinea-Bissau, Haiti, Severní Korea, Sierra 
Leone a Panenské ostrovy. Mimo Severní Korey, kde má asi jejich diktátor jiné starosti, se jedná 
z hlediska sportu o méně významné lokality. WADA těmto státům vyjádřila své znepokojení a zároveň 
požádala Mezinárodní olympijský výbor a vlády těchto zemí o urychlenou nápravu v této oblasti. 

„Podle nového Světového antidopingového kodexu je nezbytně nutné, aby se všichni sportovci po ce-
lém světě řídili a jednali podle těchto nových antidopingových pravidel“, řekl dále ještě sir Reedie. „Na 
druhé straně jsem velice potěšen, že se drtivá většina zemí již teď řídí novými pravidly“, dodal na zá-
věr sir Reedie. 

Laboratoře 

K udělení akreditace novým, resp. staronovým laboratořím ještě řídící výbor WADA konstatoval, že to 
byl velice složitý proces, nežli s pomocí WADA a dalších antidopingových expertů došlo k jejich plné 
akreditaci. Zároveň obě laboratoře obdržely známku kvality ISO.  

Řídící výbor WADA dále udělil laboratoři v Santiagu de Chile, která pracuje u tamní univerzity, statut 

kandidáta na plnou akreditaci. 

 

  

 Celé články naleznete v Bulletinu ADV ČR - květen 2015 

 

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“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Michal Polák, ADV ČR 

  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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 Sportuj námi! 

Stále běží úspěšný projekt ČUS a jejich partnerů “ČUS Sportuj s námi!”. V letošním roce podpoříme 
na 500 akcí.  

 Cyklobrána do prázdnin nabídne nový závod 

V neděli 14. června se v areálu Activitypark Všemina nedaleko Zlína uskuteční čtvrtý ročník závodu na 
horských kolech pro děti a mládež do 14 let. Organizátoři pro letošní rok připravili i závod pro celou 
rodinu nazvanou Family Race – aneb Mami, tati pojeď se mnou v týmu. 

 

Pro letošní rok pořadatelé připravili jedenáct kategorií, na které se již přihlásilo přes 440 mladých cyk-
listů ve věku od dvou let. Na závodníky čekají trasy od 130 metrů pro ty nejmladší na odrážedlech až 
po devítikilometrovou trasu pro ty nejstarší. 

Novinkou letošní akce je závod rodinných týmů, jehož hlavním smyslem je posílení týmového ducha a 
hlavně zapojení rodičů do programu. „Přemýšleli jsme, jakým způsobem rodiče zapojit tak, abychom 
nemuseli závod kategorizovat. Závod byl vypsán pro stovku cyklistů, na které čeká ´pekelný´ okruh 
v délce devíti kilometrů, ale již teď jich máme přihlášeno 107. Závodí jen jeden rodič a startuje na zá-
kladě umístění svého dítěte v jeho kategorii,“ představil vrchol letošního závodu jeho ředitel a duchov-
ní otec Jiří Richter z pořádající společnosti Amenity-Extrem Sport. 

Pro všechny účastníky je připraven účastnický diplom a navíc ti, kteří se přihlásili včas, si odnesou 
startovní číslo s vlastním jménem. Vítězové jednotlivých kategorií získají medaile, diplomy a dárkové 
tašky od partnerů. Pro první tři medailisty závodu Family Race jsou – mimo jiné – připraveny atraktivní 
ceny od sponzorů, například poukazy na ubytování, zapůjčení luxusního automobilu a jiné. 

Areál na břehu jezera v krásné krajině Valašska nabízí mnohé doplňkové aktivity. Je zde lanové cen-
trum, tenisové kurty, možnost využití wellness centra přilehlého hotelu a k dispozici jsou i další atrak-
ce. Na neděli je připraven bohatý doprovodný program jako malování na obličej, jízda na koních, ská-
kací hrad a samozřejmě také nebude chybět občerstvení. 

  

Program dne: 

8 – 12 hod.   Prezentace, výdej startovních čísel 

8 – 9:30 hod.      Volný trénink na trati 

9:45  – 13 hod.        Start, závody jednotlivých kategorií 

14 – 14:20 hod.         Doprovodný program 

14:30 – 15:30 hod.    Vyhlášení vítězů 

  

Bližší informace na www.cyklobrana.cz  

11.06.2015 Nábor mládeže ve stolním tenise v Lednic-

ko-Valtickém areálu, Břeclav 

12.06.2015 Koulení dětí a mládeže, Kraslice 

12.06.2015 Okresní přebor školních družstev v atletice 

& Sprinterské závody dětí, Solnice 

12.06.2015 Sportovní víkend s Hopíkem pro děti a ro-

diče, Třeboň 

12.06.2015 Závod triatlonových nadějí, Hradec Králové 

13.06.2015 3na3 street Roudnice 2015, Vědomice 

13.06.2015 Český pohár vodáků – 41. ročník Letní Bla-

nice, Husinec 

13.06.2015 Čtyřky malých a velkých, Opava 

13.06.2015 Dětský sportovní den, Loštice 

13.06.2015 Dětský sportovní den, Vojkovice 

13.06.2015 Hornettlon.cz, Ralsko 

13.06.2015 Jihočeský pohár v triatlonu pro všechny 

věkové kategorie, Malý Ratmírov 

13.06.2015 Kadaňské XC Okruhy (20. ročník), Úhošťany 

u Kadaně 

13.06.2015 Polabiny Cup, Pardubice 

http://www.cyklobrana.cz
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nabor-mladeze-ve-stolnim-tenise-v-lednicko-valtickem-arealu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nabor-mladeze-ve-stolnim-tenise-v-lednicko-valtickem-arealu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kouleni-deti-a-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-prebor-skolnich-druzstev-v-atletice-sprinterske-zavody-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-prebor-skolnich-druzstev-v-atletice-sprinterske-zavody-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-vikend-s-hopikem-pro-deti-a-rodice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-vikend-s-hopikem-pro-deti-a-rodice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zavod-triatlonovych-nadeji/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/3na3-street-roudnice-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cesky-pohar-vodaku-41-rocnik-letni-blanice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cesky-pohar-vodaku-41-rocnik-letni-blanice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ctyrky-malych-a-velkych/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-sportovni-den-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-sportovni-den-3/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hornettlon-cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jihocesky-pohar-v-triatlonu-pro-vsechny-vekove-kategorie/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jihocesky-pohar-v-triatlonu-pro-vsechny-vekove-kategorie/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kadanske-xc-okruhy-20-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kadanske-xc-okruhy-20-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/polabiny-cup/
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13.06.2015 Rudolfovská 5-ka, Rudolfov 

13.06.2015 Sporťáček Vyškovska, Vyškov 

13.06.2015 Sportuj s koňmi, Ostrava-Stará Bělá 

13.06.2015 Turnaj přípravek – Memoriál Marka Opatři-

la, Rájec-Jestřebí 

14.06.2015 Cyklobrána do prázdnin, Slušovice 

14.06.2015 Mělnický festival sportu, Mělník 

14.06.2015 Přijď hrát florbal (v rámci akce Kašpárko-

hraní), Praha 7 

15.06.2015 Blanenský Plecháč, Blansko 

15.06.2015 XXI. olympiáda dětí a mládeže, Pardubice 

17.06.2015 Mostecká věžička, Mosty u Jablunkova 

17.06.2015 Trojboj všestranosti s Adamem, Turnov 

18.06.2015 Sportovní den, Sázava 

18.06.2015 VIII. ročník Festivalu dračích lodí HRANICE 

DRAGONS 2015 a Mistrovství ČR – ČSDL středních škol, 

Hranice 

19.06.2015 Běh za zdravé Hostinné, Hostinné 

19.06.2015 Brandýské Dračí lodě, Brandýs nad Labem 

19.06.2015 Cyklistický závod MUDr. Josefa Moudrého 

v Mikulovicích, Mikulovice 

19.06.2015 Kadaňský Drak, Kadaň 

19.06.2015 Večerní běh Bruntálem, Bruntál 

20.06.2015 32. ročník Pochodu krajem Oty Pavla, Bra-

nov 

20.06.2015 40.ročník Pochodu „Po stopách bojů z války 

roku 1866“, Starkoč 

20.06.2015 Běhej, házej, skákej v Humpolci, Humpolec 

20.06.2015 Cyklistický závod dětí Rampušáček 2015, 

Štíty 

20.06.2015 Dálkový a turistický pochod Mělnický hro-

zen, Mělník 

20.06.2015 Den kroměřížského basketbalu 2015 – bas-

ketbalový maratón, Kroměříž 

20.06.2015 Hradecký kros, Hradec Králové 

20.06.2015 International MTB marathon Malevil Cup 

2015, Jablonné v Podještědí 

20.06.2015 Letní fotbalový turnaj registrované a nere-

gistrované, Písek 

20.06.2015 Mládežnický fotbalový turnaj generála Heli-

odora Piky, Štítina 

20.06.2015 Moravice – letní kanoistický sjezd, Vítkov 

20.06.2015 O putovní pohár starosty Města Oslavany 

(10. ročník), Oslavany 

20.06.2015 Pěší pochod Konické štrapáce a cykloturis-

tická jízda Na kole okolo Konice, Konice 

20.06.2015 Turnaj přípravek, Senohraby 

20.06.2015 Turnaj přípravek – Hurá prázdniny, Bečov 

20.06.2015 Turnaj v minikopané, Vranov nad Dyjí 

20.06.2015 Turnaj v minikopané, Moravský Kočov 

20.06.2015 Turnaj ve florbalu, Střelná 

20.06.2015 XVIII. ročník Kopřivnického drtiče, Kopřivni-

ce 

20.06.2015 Zajícova liga 2015, Břeclav 

20.06.2015 Žijeme hrou, hraje celá rodina, Třebíč 

21.06.2015 Bystřický fotbal pomáhá, Bystřice nad Pern-

štejnem 

21.06.2015 Dětský den Rugby Clubu Říčany 2015, Říča-

ny 

21.06.2015 Sportovní odpoledne, Slavkov 

24.06.2015 Tábor hraje kuželky, Tábor 

25.06.2015 O putovní pohár Unionu – Fotbalový žákov-

ský turnaj ZŠ, Děčín 

26.06.2015 Akuna cup dětí v tenise, Přerov 

27.06.2015 Čabalala Cup 2015, Kralupy nad Vltavou 

27.06.2015 Dětský den, Dolní Stropnice 

27.06.2015 Sportuj s námi – O pohár starosty obce Pet-

řvald, Petřvald 

27.06.2015 Turnaj v kopané mini žáků, Zlatníky-

Hodkovice 

27.06.2015 Turnaj v malé kopané Jeseník nad Odrou 

2015, Jeseník nad Odrou 

27.06.2015 Vršovan Cup, Voděrady 

27.06.2015 Zapomenutými kouty Vysočiny, Lukavec 

28.06.2015 Dětský den se sportem, Budíškovice 

28.06.2015 Sloupská lesní patnáctka (34. ročník), Sloup 

 

Více na  www.cus-sportujsnami.cz/ 
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Blahopřejeme 

Veslování 

(31. 5. 2015) Skifařka Miroslava Knapková se stala popáté v kariéře evropskou šampionkou ve 

veslování, Ondřej Synek obsadil na šampionátu v Poznani druhé místo. 

Kanoistika 

(3. května) Na ME v Račicích obhájili své tituly čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan 

Štěrba i kanoista Martin Fuksa. Čtyřkajak byl nejrychlejší na kilometrové trati, Fuksa opanoval trať na 
500 m. Deblkajakáři Daniel Havel a Jan Štěrba přidali o den dříve pro domácí výpravu ještě bronzovou 

medaili z kilometrové trati. 

 

Florbal 

(3. května) Čeští florbaloví junioři zvítězili v boji o 3. místo na mistrovství světa v Helsingborgu nad do-

mácím Švédskem 7:6 v prodloužení a potřetí v historii dosáhli na medaili. 

 

 

ME v boulderingu Innsbruck – nejúspěšnější evropský šampionát 

pro české barvy 

 S trochou nadsázky můžeme říci, že Česko se stává velmocí 
v jedné z nejatraktivnějších lezeckých disciplín – boulderingu. 
Vždyť do šestičlenného finále evropského šampionátu se probojo-
vali hned dva Češi, úřadující mistr světa Adam Ondra a neustále 
se zlepšující Martin Stráník. Adam Ondra si z rakouského Inn-
sbrucku odvezl nakonec stříbro, Martin Stráník skončil pátý. Ve 
velmi těsném a dramatickém finále přitom nechybělo málo a 
Adam se mohl radovat ze zlata a Martin z bronzu. Adam se 
v poslední době potýká s příliš tuhou kůží na prstech od náročné-
ho tréninku a lze očekávat, že se bude v průběhu sezóny neustále 
zlepšovat. Dlužno dodat, že mezi muži hraje v boulderingu Evropa 
světový prim.  

Mistrovství Evropy se konalo 13. – 16. 5. za účasti 86 mužů a 67 
žen z celého „starého kontinentu“. Koná se vždy jednou za dva 
roky a střídá se s mistrovstvím světa. Bouldering zažívá 
v posledních letech obrovský boom, o čemž svědčí i fakt, že je 
žhavým kandidátem na zařazení do soutěží OH. 

Mezi muži zvítězil nakonec před do posledního místečka diváky 
napěchovaným náměstím Marktplatz - Jan Hojer (GER), následo-
vaný Adamem Ondrou a Italem Stefanem Scarperim. 

Celkovou vítězkou mezi ženami se stala Juliane Wurm 
z Německa před Rakušankami Annou Stohr a Katharinou 
Saurwein. 
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 Úrazové pojištění pro členy ČUS - Pojišťovna VZP a. s. 

Zástupci pojišťovny nás upozornili na to, že většina sportovních klubů stále používá k zasílání papíro-
vých podkladů k oznámení škodní události starou adresu Odboru likvidace pojistných podmínek. 

Nová adresa je: Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Ke Štvanici 656/3, 186 00 

Praha 8, Karlín 

Vždy ale nejprve vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a 
zašlete na emailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení 
o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originá-
ly účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými 
podmínkami o zaslání originálů podkladů poštou. 

Staré adresy odboru likvidace jsou uvedeny i na starých formulářích, proto vám doporučuji si stáhnou 
nové verze, kde je adresa správná. 

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

Formulář Pojišťovny pro hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu  - Oznáme-
ní škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti.  

 

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné 
poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození ná-
sledkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek (viz smlouva). 

 

David Opatrný, 
management sportu ČUS 

         Po redakční uzávěrce 

mailto:oznameni.udalosti@pvzp.cz?subject=%C4%8CUS%20Ozn%C3%A1men%C3%AD%20pojistn%C3%A9%20ud%C3%A1losti%20
http://www.cuscz.cz/files/1403OTI.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1404ZjU.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1404ZjU.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1240OTF.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1240OTF.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1241NWI.pdf
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