
Celostátní porada zástupců SK a TJ

Aula ČUS, 7. listopadu 2019



1. Aktuální informace předsedy a místopředsedy ČUS 

2. Činnost a záměry Národní sportovní agentury

3. Podpora SK/TJ ze strany Servisních center sportu 
ČUS

4. Různé

Program:



• ČUS a jeho střediska hospodaří (1-9/2019) podle plánu

• Financování 2019 - OS a KO ČUS zajištěno podle plánovaného 
objemu, navrhli jsme MŠMT pomoc s programem „Můj klub”, 
připravujeme obranu pro odmítnuté SK/TJ.

• Financování roku 2020 – administruje ještě MŠMT, předpokládaný 
objem 7,25 mld.Kč, část programů vypsána, požádáno a 
zdůvodněno navýšení pro ČUS, pro územní pracoviště bude ČUS 
žádat o 93 mil.Kč, připraveno zálohování.

• Plní se usnesení VH ČUS – jednáme o financování sportu a o 
spolupráci s NSA; revitalizace SC Nymburk připravena; zastavil se 
proces přípravy nového sídla - čeká se na dohodu FAČR x ČAS; 
jednáme se státem o pozemcích v Harrachově – čeká se rozhodnutí 
soudu.

• Obvinění ČUS a představitelů bez vývoje, ukončeno vyšetřování .

Aktuální informace předsedy a místopředsedy



Činnost a záměry Národní sportovní agentury



Podpora SK/TJ ze strany 

Servisních center sportu ČUS



Odborné 
pracoviště

Vzdělávání
Organizová
ní sportu

Vytváření 
podmínek 
pro sport

„PR“

Rozsah činností SCS 



Administrativně ekonomické služby dobrovolníkům ve 
sportu

 Administrace dotací pro SK/TJ (státní, samosprávní)

 Zpracovávání účetnictví (daňových přiznání) pro 
SK/TJ a svazy

 Správa IS ČUS (členská základna, pasportizace, 
výkaznictví pro potřebu ČUS i samospráv)

Metodická pomoc a součinnost s SK/TJ (ekonomika, 
účetnictví, legislativa, vedení klubu, marketing apod.)

Odborné pracoviště ČUS – požadované činnosti



Vzdělávání dobrovolníků ve sportu

 Součinnost a pomoc při organizaci vzdělávání v 
oblasti sportu, spolupráce se sportovními svazy 
(vzdělávání trenérů, rozhodčích, ale také vzdělávání v 
oblasti ekonomiky, legislativy, dotací apod.)

Organizace vzdělávání v oblasti dotací, ekonomiky a 
legislativy apod. (pro zástupce SK/TJ- dobrovolníky  
v oblasti sportu)

Vzdělávání – požadované činnosti



Organizování sportovního vyžití 

 Součinnost při organizování soutěží, spolupráce se 
sportovními svazy v této oblasti

Organizování vlastních dlouhodobých soutěží (tzv. 
amatérské , firemní ligy, nesvazové soutěže)

Organizování jednorázových sportovních akcí

 Součinnost při organizování významných sportovních 
akcí měst a obcí

Organizování sportu – požadované činnosti



Spoluvytváření podmínek pro rozvoj sportu

 Spolupráce s územní samosprávou - např. účast v 
komisích či poradních orgánech

 Součinnost při vytváření koncepčních materiálů

 Vztahy a součinnost s ostatními střešními 
organizacemi v daném území

 Vztahy a součinnost s vrcholovým sportem v daném 
území

Vytváření podmínek pro sport– požadované činnosti



Aktivity pro zviditelní organizace a její činností

Pořádání či spolupořádání ankety Nejlepší sportovec, 
popř. dalších PR projektů

Vlastní a stále aktuální webové stránky

Vztahy s médii a jejich aktivní využití

Využití sociálních sítí např. Facebook

„PR“ aktivity – požadované činnosti



Zpravidla první kontakt s organizací         vizitka  

 Obsah        aktuálnost !!! Bude požadovaný základ

 Struktura  přehlednost  

 Design       jednoduchost 

Webové stránky



Různé



Doporučení postupu pro neuspokojené žadatele 

dotace MŮJ KLUB 2019

• ČUS zastává právní názor, že TJ/ SK, vyřazené v roce 
2019 z důvodu nepodání vypořádání dotace se SR za rok 
2018 byly vyřazeny neoprávněně, MŠMT porušilo zákon 
o rozpočtových pravidlech.

• Připravujeme návod pro SK/TJ vyřazené z dotace na rok 
2018 – správní žaloba, přezkumné řízení.

• Využití postupu bude na rozhodnutí jednotlivých SK/TJ. 

• ČUS zajistí právní podporu k podání žaloby  



Odůvodnění:

• Nezákonný postup MŠMT při procesování finančního 
vypořádání se SR za rok 2018 a následně při hodnocení 
žádostí v roce 2019

• Ze strany MŠMT nedošlo k povinným výzvám dle ZoRP 
k nápravě nedodaných finančních vypořádání (§14f), 
resp. vyhlášky o zásadách a lhůtách finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem

• Ze strany MŠMT nedošlo k výzvě k nápravě ani 
v souvislosti s podáním žádostí na rok 2019 (povinnost 
dle § 14k ZoRP) 



Kroky k přípravě obrany SK/TJ:

• Sběr dat z jednotlivých OS ČUS, přes KO ČUS, tzn. 
kolik a které SK/TJ se rozhodly proti rozhodnutí 
MŠMT bránit.

• Setřídění dat dle krajů

• Vyhodnocení dat dle obsahu a setřídění do stejných 
obsahových skupin (různá minulá komunikace s 
MŠMT)

• Návrh řešení

• Informace o doporučeném postupu pro TJ, SK 
prostřednictvím KO ČUS a OS ČUS



Různé

• Projekt Sportuj s námi 2020 – uzávěrka přihlášek do 30.11.

• Příprava a testování součinnosti ČUS (SCS ČUS) s NSA, 
předpoklad ostrého provozu od 9/2020, testování cca 1-
4/2020 

• Zpravodaj 8/2019 – řada upozornění pro kluby : kontroly 
zápisů v rejstříku, úskalí čestných prohlášení, ... SCS ČUS 
musí umět klubům vysvětlit 

• Upozornění na zápis skutečných vlastníků ( do 1.1.2021)

• Termíny jarních celostátních porad budou stanoveny 
operativně

• Termín VH ČUS – volební:   17.6. 2020



Vaše poznámky k činnosti ČUS

Dotazy a odpovědi

Různé



Děkujeme za pozornost !


