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V úvodu schůze informoval  předseda ČUS Miroslav Jansta členy VV ČUS o iniciativě ČUS k
úpravám návrhu novely zákona o podpoře sportu, která je projednávána ve sněmovně s tím, že je
šance upravit do reálné podoby část rejstříku. ČUS usiluje o to, aby povinnost uvádět členskou
základnu  v  rejstříku  měli  pouze  žadatelé  o  státní  dotaci.  Dále  podal  informaci  o  aktuálních
jednáních na MŠMT k dělení  státních prostředků v jednotlivých programech.  Informace doplnil
Miroslav Pelta, který absolvoval poslední jednání s ministryní MŠMT. Předseda zdůraznil potřeby
velkých SK/ TJ v provozu a údržbě sportovních zařízení,  kde je nejkritičtější  situace. Závěry z
diskuse uplatní vedení ČUS při dalším jednání na MŠMT a MF ČR. 
Výkonný výbor ČUS dále projednal stávající metodiku dělení státních prostředků v investičních
programech MŠMT, bez možností svazů vyjádřit svoje priority. Uložil zpracovat stanovisko svazů a
střešních organizací s požadavkem k MŠMT na úpravu metodiky dělení prostředků s možností
uplatnění priorit národních svazů. 
V rámci přípravy dokumentů pro 33.VH ČUS generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda
předložil  a  komentoval  dopracovanou  Zprávu  o  hospodaření  ČUS k  31.12.2015  s  konečnými
výsledky hospodaření. Výkonný výbor schválil předložený materiál a uložil zapracovat jej v plném
rozsahu do podkladů pro delegáty 33. VH ČUS. 
Výkonný výbor prodiskutoval návrh Novely Stanov ČUS. Předseda ČUS M. Jansta prezentoval
důvody, proč navrhuje doplnit Stanovy ČUS o odkaz na národní tradice a sportovní historii ČR.
Doplnění je zpracováno tak, aby ČUS poukázala na své vlastní historické kořeny, komplexněji a
srozumitelněji vyjádřila svoji úlohu v současné společnosti, i svoje další směřování. Změnu stanov
bude následovat změna Směrnice o vyznamenání a záštitách ČUS. Návrh novelizace Stanov ČUS
bude zaslán se zdůvodněním sdruženým subjektům ČUS k připomínkovému řízení. Finální návrh
bude předložen VV ČUS 5. 4. 2016. 
Výkonný výbor řešil i majetkové dispozice ohledně sokolovny v Kostelci na Hané. Pavel Benda
stručně shrnul historii  vývoje vlastnických vztahů ČUS k majetku v Kostelci  na Hané.  ČUS se
chová jako řádný hospodář, vstřícně jednal s městem a prodej je navržen za posudkové ceny s
tím,  že  část  prostředků  z  prodeje  bude  určena  na  podporu  tamních  klubů  ČUS.  Město  po
názorovém  vývoji  s  návrhem  ČUS  souhlasí.  Po  souhlasu  zastupitelstva  města  bude  materiál
předložen delegátům VH ČUS. V případě, že zastupitelstvo města odkoupení sokolovny schválí,
VV ČUS schválí 5.4. návrh prodeje pro rozhodnutí VH ČUS. 

Potřebujeme systém a funkční ministerstvo 

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu 
Před několika týdny s přehledem obhájil předsednictví v čele největší sportovní organizace České
unie sportu. Po divokých letech po pádu Sazky teď vlivného advokáta Miroslava Janstu čekají další
úkoly. Zejména bitvy o veřejné peníze, peníze z loterií, či o státní registr sportovců, který Jansta
důrazně odmítá. 
Jak říkáte, období stabilizace ČUS máte za sebou. Teď přichází jaké období? 
Z těžce zadlužené organizace jsme vybudovali řádného správce majetku, který je v zisku. A teď je
třeba zajistit  dlouhodobě fungování  českého sportu a jeho správy na úrovni  státu.  ČSTV bylo
svého  času  něco  jako  ministerstvo  sportu.  To  bylo  zrušeno  bez  náhrady  hned  po  Sametové
revoluci. Dnešní ČUS je jen spolek, i když největší u nás. Ale nemá vůči státu žádné kompetence
ani pravomoci, jako mělo bývalé ČSTV. A tak sport po roce 1990 ve vládě nemá náležité



zastoupení ani zastání. Stát například přenechal sportovcům sportovní majetky daleko za hranicí
životnosti za desítky miliard. Ale na rozdíl od církví jim nedal žádné prostředky na jejich údržbu a
výstavbu. 
Takže hlavním úkolem bude prosadit ministerstvo sportu? 
Hlavním úkolem bude zajistit vlastní činnost, vyřešit pozemky v Podolí, zhodnotit nájemní vztahy v
horských areálech, dotáhnout projekt Nymburk, kde jsme přepracovali megalomanskou představu
architektů do ekonomické reality. Celkově bude stát asi 1,8 miliardy korun. To jsou ale náklady v
čase.  V dlouhodobém horizontu by už areál  měl  na sebe sám vydělávat.  Hlavně ale  chceme
pomoci  v  činnosti  sportovním  klubům  a  tělovýchovným  jednotám,  jejichž  finanční  situace  je
opravdu zoufalá. 
Vraťme se ale k ambici vytvořit ministerstvo sportu… 
Tuto ambici by měli mít zejména představitelé státu. Za 25 let jsou výsledky v oblasti správy a
podpory sportu tragické. Kolem 80 procent nákladů na sport nesou rodiny, v Německu je to 50
procent. To je divné, ne? Sport je na úrovni státu otloukánkem. Nemůže za to sportovní obec, ale
stát, která za 25 let nedokázal nastavit pravidla pro efektivní financování. A také bývalí funkcionáři
bývalého ČSTV, Českého olympijského výbor, Sokola, kteří si hráli na to, že řídí český sport a sami
nebyli schopni uřídit ani jednoho najatého ředitele v Sazce.  
Máte nějakého favorita na post ministra sportu 
Jméno není důležité, spíše jde o samotný systém. Ale pochopitelně to nesmí být nějaká politická
výsluha, která nebude mít žádnou váhu. Hodně lidí si myslí, že sportu rozumí. Ale tak to rozhodně
není, naopak skutečných odborníků je málo. Musí to být někdo, kdo ve sportu něco dokázal, má
zkušenosti s organizováním i manažerskou prací. 
Co tedy navrhujete a jaké pochopení ze strany vlády cítíte? 
Je to na počátku o rozhodnutí  v  zásadě tří  lidí.  Premiéra,  ministra financí  a ministra školství.
Výměnou ministra  školství  se  doba  na jednání  pochopitelně zdržela,  paní  ministryně  si  zatím
buduje svůj tým. Přicházejí noví lidé, nastavuje se nová spolupráce, která se zatím rozvíjí velmi
slibně.  Sport  má,  bohužel,  stále nálepku prostředí,  kde jen mizí  peníze.  A přitom i  hloubková
kontrola Nejvyšího kontrolního úřadu na ČUS nenašla jediné pochybení. Teď chce stát zavádět
státní registr všech sportovců. 
Ano, proti tomu hlasitě vystupujete, ale proč? 
To nebylo ani za totality, aby stát centrálně evidoval toho, kdo chce sportovat. To je úplně stejné,
jako by se chtěl zavést státní registr všech umělců, nebo všech ochránců životního prostředí, či
všech věřících. V Česku se většina peněz nerozděluje podle počtu členů, ale podle více ukazatelů,
třeba významu, který daná činnost pro společnost má. My máme obrovskou tradici sportovních
spolků už  od Sokola,  který  rozhodujícím způsobem pomohl  vzniku  první  republiky.  Význam a
dosah  jejich  činnosti  se  přece  nedá  poměřovat  počtem  členů  a  podrobnou  evidencí  všech
osobních údajů a jejich spárováváním s Registrem obyvatele, které vede Ministerstvo vnitra. Proto
s registrem v této podobě zásadně nesouhlasím, je to v rozporu s listinou práv a svobod. Každý se
v této zemi může svobodně sdružovat a nebýt pod státní kuratelou a sankcí 100 000 korun, když
udělá nějakou chybu v osobní státní registraci. Jde to proti principu občanské společnosti. Když
jsme ji v roce 1990 a 1991 vytvářeli, tak bylo základní myšlenkou oddělit státní moc a občanskou
společnost. A jejími významnými představiteli jsou právě sportovní a další spolky. 
Když stát vydává veřejné peníze, má přeci právo vědět komu vlastně ty peníze jdou, ne-
myslíte?
To jistě má. Kdyby měl úředníky, kteří tomu ro-zumí, tak nebude problém si tyhle věci zkontrolovat
už  nyní.  Pokud  stát  nastaví  jasné  zadaní,  my registry  připravíme sami,  můžeme státu  dodat
jakoukoliv informaci, kterou pro přidělení dotace potřebuje a stát si ji může ověřit. To stát za 25 let
neudělal. Nikdy tu nebyl žádný systém kontroly. Nemůžou za to svazy, ale opět stát. Navíc každý
sport je jiný. Co třeba já, když o žádnou dotaci nežádám, tak mám jako klub dávat státu podrobné
osobní údaje o svých členech? Co je to za nesmysl, státu do toho přeci vůbec nic není. Měly církve
registr věřících, když jim stát vracel obří majetky? Neměly. Navíc peníze se dělí podle úplně jiných
hledisek - podle náročnosti sportu, podle reprezentace, podle toho, zda jde o olympijský sport,
kolektivní, nebo individuální, podle významu a celospolečenského dosahu toho, co spolky dělají. 
Na jaký druh evidence a kontroly byste tedy přistoupil? 
Stát má právo určit metodiku, jak máme evidovat své členy a majetek. Ministerstvo má mít mož-
nost  do  systému vstoupit  a  kontrolovat  ho.  Už  teď ČUS spouští  veřejný  registr  sportovců  na



internetu, navíc tam budeme mít také registr majetku. Největší nepořádek v minulosti byl právě v
případě dotací do sportovišť. Já souhlasím, že stát má povinnost tyhle věci kontrolovat, my kon-
trolu potřebujeme, připouštím, ale nemůže jít  o brutální  zásah ze strany státu do svobodného
sdružování  občanů.  Registr  může být  třeba podmínkou pro ty,  kteří  se chtějí  ucházet  o státní
dotace, ale ne plošně pro kohokoliv, kdo se chce věnovat prospěšné spolkové činnosti. 
To by byla zásadní změna, jak se na to dívá nová paní ministryně? 
V tom je třeba jí poděkovat. Po dlouhých diskusích jsme našli kompromisní variantu mezi zastánci
registru a námi, co chápou registr jako podmínku pouze ve sportovních spolcích, které žádají o
dotace  z  veřejných  peněz.  Paní  ministryně  podá  pozměňovací  návrh,  který  povede  registr
žadatelů-příjemců dotací. Na návrh ČUS stát povede i registr sportovní infrastruktury, což je velmi
potřebné. 
Jak se vám jedná o financování sportu s ministrem financí? 
Ministr financí je jediný vrcholný politik,  který třeba v Senátu při obhajobě zákona o loteriích o
sportu  pozitivně  a  opakovaně  hovořil.  To  je  pozoruhodné,  protože  před  volbami  se  sportem
zaklínaly  stovky  politiků.  Pan  ministr  řekl,  že  sportu  přidá  tři  miliardy.  Teď řekl  1,7  miliardy  z
navýšení hazardu a my ho budeme sledovat, jestli to splní, nebo zda se přidá k zástupu těch, kteří
slibovali, ale neplnili. Měli by si uvědomit, že sport vykonává důležitou funkci, stejně jako kultura.
Měli bychom mít stejné podmínky. 
Jaký je tedy očekávaný objem peněz na další rok? 
To se bude řešit teď. Teď máme 3,5 miliardy plus 250 milionů v parlamentu. Z loterií se přes Český
olympijský výbor letos sport  vybere kolem 600 milionů, celkem tedy asi 4,3 miliardy. Cílem ale
bude dostat se na úroveň roku 2006, kdy do sportu šlo téměř 7,5 miliardy, to mají politici co dělat.
Nejde o okamžité navyšování. Teď je potřeba dvě až tři miliardy poslat do klubů, jednot a posílit
reprezentaci a trenéry. Zde je úplně vyprahlá země. Další navyšování by mělo být postupné, aby
se vyhodnocovala efektivita a byla kontrola.  Spolků jsou tisíce.  Potřebujeme systém a funkční
ministerstvo, lobbistu a správce ve vládě. To nemůže dělat žádný spolek. 
Loterie  a  sázkové  kanceláře  nyní  část  z  daňového  odvodu  posílají  přímo  na  Český
olympijský výbor (ČOV). Podporujete zachování této daňové výjimky? 
Nejde o to, že peníze jdou právě olympijskému výboru. Jde o to, aby sport letos nepřišel o oněch
zhruba šest set milionů, které prostřednictvím ČOV loterijní a sázkové společnosti sportu posílaly.
Takový výpadek si český sport nemůže dovolit. Také je důležité mít ty peníze včas a k dispozici po
celý rok, protože na konci roku jsou málo platné. Také je třeba, aby zůstalo zachováno dosud
konsensuální dělení těchto peněz, protože systém je rámcově nyní nastavený dobře. Sport si tím
diverzifikuje zdroje a respektuje to, že více peněz dostávají sporty, na které se více sází. Má to
podle mne logiku. My se jen obáváme, že stát nedokáže tyto tři základní parametry 
– zachování  výše peněz,  jejich včasné přidělení  a dodržení  logických parametrů -  naplnit.  Ale
nebráníme s tomu, že při zachování těchto parametrů půjdou všechny peníze přes MŠMT. 
Nezadělává si ale sport na problémy sám, když se třeba hádá předseda ČOV s ministrem
financí před televizními kamerami a v tisku? 
Jiří Kejval je veslař a tak jde do věci často s veslařskou urputností a přímostí a nevidí věci před
sebou a kolem sebe, veslaři jsou zkrátka dříči a k cíli jezdí pozpátku. To bych mu nevyčítal. Možná
měl lépe vysvětlit, proč tolik usiluje o zachování části peněz z loterijních a sázkových peněz pro
ČOV, jak jsem říkal v předešlé otázce. Avšak máte pravdu, to jeho vystoupení mohlo působit na
lidi, že chce peníze pro ČOV, ale on to tak nemyslel. 
Ale to není jediná Kejvalova kontroverze s ministrem Babišem. 
To se stává, když se potkají dvě silné osobnosti. Pan ministr Jiřího Kejvala nachytal na švestkách
otázkou, kolik má ČOV pod sebou amatérských sportovců. Jiří odpověděl, že všechny, tedy mili-
ony lidí. On ale ani tuto svoji odpověď takto nemyslel. On chtěl říci, že členy ČOV jsou spolky jako
je třeba Česká unie sportu, které mají vlastní širokou členskou základnu. Myslel to obrazně. Ale
formálně právně má pravdu minstr Babiš, že ČOV nemá pod sebou žádného sportovce, kromě
několika zasloužilých olympioniků. Má však za členy spolky, které ČOV založily, aby jim po-máhal
šířit olympijskou myšlenku a připravovat se na olympijské hry. Ony spolky jsou však suverénní,
samostatná a svébytná společenstva a jejich členové nejsou současně členy ČOV. 
Peníze ze sportu stáhnul třeba Ivo Valenta, majitel Synotu, který si také trochu rýpnul, že se
sport měl více snažit, aby si tyto zdroje uhájil. Máte pocit, že jste za loterie měli bojo-vat
více? 
To je těžké. Nemohu jako předseda ČUS lobbovat za hazard, mohu lobbovat za systém finan-



cování sportu. Pan Valenta říká správně to, že tu měl být ministr sportu, který měl bojovat za to,
aby peníze z hazardu končily ve sportu. To jestli se hazard zdaní 20, nebo 30 procenty, to je poli-
tické rozhodnutí, do kterého nemohu vstupovat. Jediné co mohu prosazovat je, kolik procent z toho
má zamířit do sportu. 
Nebere si sportovce pan Valenta až příliš okatě jako rukojmí. Nevadí vám to? 
Možná to tak vyznělo, ale nevnímám to tak. Nemyslím, že nám přísluší bojovat za výši sazeb v 
hazardu. Nás to samozřejmě mrzí, chápeme jeho rozhodnutí, ale tohle měl řešit už s předstihem
stát. 
Ale lobbing sportu za hazard se asi v praxi netváří tak, že bojujete za konkrétní sazby, ale
stačí ukazovat na potenciální zdroje, nemyslíte? 
Náš lobbing spočívá pouze v tom, že chceme, aby všechny peníze z měkkého hazardu,  tedy
sázek a loterií, které těží právě ze sportu, šly do sportu tak, jak je to běžné ve vyspělých zemích
všude ve světě. 
U Synotu jde zejména o tvrdý hazard. Ten by neměl dotovat sport? 
Určitě měl, ale v tomto případě by měly peníze spíše zůstat v obcích. A na nich je, aby tyto pe-níze
také poslaly do sportu, neboť je základem zdravého životního stylu a obci může nepřímo pomáhat
bojovat s kriminalitou a dalšími věcmi. Je paradox, že hazard slouží k tomu, aby lidé sportovali. Ale
hazard tu je a bude, nelze ho vymýtit. Takže by alespoň tímto způsobem měl pomáhat lidem ke
sportu. Pokud Synot sám bude podporovat sport – proč ne, je to výraz společenské odpovědnosti,
ale ta se u nás v podnikatelském prostředí moc nevidí. 
Ivo Valenta byl váš dlouholetý spojenec a sponzor vašeho basketbalového klubu. Zhoršil se
nějak váš osobní vztah? 
Vůbec ne, já si tyhle věci osobně nikdy neberu. Jeho obchodní rozhodnutí beru jako realitu. Pa-na
Valentu znám 15 let, poznal jsem ho přitom trochu paradoxně v souvislosti s kulturními akcemi,
nikoliv se sportem. 
Jak moc zabolí stažení peněz Synotu z ČUS a zejména z českého fotbalu? 
V případě ČUS to není problém, ale v případě fotbalu je to pochopitelně horší, jde o generálního
partnera první ligy. 
Stejně tak šlo o velkého sponzora vašeho basketbalového klubu Nymburk. Je to pro vás
závažný problém? 
Není. Samozřejmě každý milión korun je pro nás důležitý, ale v celkovém rozpočtu nešlo o zásad-
ní částku, která by nás dostávala nějak pod tlak. 
Co projekt lyžařského centra v Harrachově, který by měl vzniknout? Tam byla začátkem
zimy vypjatá situace ohledně spuštění areálu a spory se státem o výši nájemného na po-
zemcích. Kam se nyní situace hnula? 
S olympijským centrem v Harrachově počítáme. Chceme tím pomoci lyžařům, i proto mají v této
diskuzi hlavní slovo společně s ČOV, který vlastní část tamní obecně prospěšné společnosti za- 
založené za tímto účelem. Ale jednání se státem zamrzla. Máme protichůdné posudky a nemůže-
me se dohodnout na ceně. 
Jaký projekt rozvoje Harrachova je nyní na stole? 
Původně jsem navrhoval, aby si lyžaři vzali celou naši harrachovskou horskou společnost, v níž
společně s námi vlastní menšinový akciový podíl. A místo toho nám přenechali jejich podíly v Peci
a Špindlu. Pak by si mohli projekt realizovat podle sebe. Na to nepřistoupili, takže teď hledáme
společnou podobu projektu, který by měl sloužit jako důstojné místo pro přípravu lyžařů. Zatímco
ostatní svazy mají Nymburk, lyžaři nic takového nemají. Ale plány v Harrachově se odvíjí od toho,
jak dopadnou jednání se státem, s městem a dalšími institucemi. 
V čele České unie sportu už táhnete pátou sezónu. Jak to dopadá na vaše ostatní aktivi-ty,
advokacii, Nymburk. Netrpí tím? 
Je pravda, že mě nyní zaměstnává více činností, které mě neživí. Sport mě totiž nikdy neživil, na-
opak mě dost peněz stojí. Už jsem ve věku, kdy si tento luxus mohu dovolit. Třeba mě nyní láká
opět učit. Funkci v ČUS beru jako brigádu. 
Kolik času tedy trávíte prací ve vaší advokát-ní kanceláři, kolik jako sportovní funkcionář? 
Myslím, že je to 60 ku 40 ve prospěch sportu.  Stejně už k soudu nechodím tak 15 let,  naše
kancelář se rychle rozrostla, takže jde spíše o řízení firmy jako takové. 
A co vaše  sportovní  podnikání?  Hovořili  jsme o Synotu.  Ale  i  vaši  společníci  ze  Spor-
tovního holdingu Praha mají trochu starosti po krachu projektu KHL v Česku. Jak se to
projevuje? 



Tohle moc neřeším. O klub se starám, SHP tam sice nadále má polovinu akcií, ale to není rozho-
dující. Máme nadále velmi korektní vztahy. 
Na druhé straně o jejich vstupu jste si sliboval, že vám klubu pomohou posunout na vyšší 
úroveň, ekonomicky i marketingově. Z toho ale zjevně sešlo. Nechtějí vám podíl prodat 
zpět? 
Měli velký ekonomický projekt, který jim padnul. To se občas stává, to je život. O zpětném prodeji 
jsme se nebavili, ale jak říkám, nemám s nimi žádný problém. Pana Speychala vídám jednou za 
několik měsíců a myslím, že se na všem umíme dohodnout.

Nový dotační program MŠMT pro sportovní kluby a 
tělovýchovné jednoty 

3259 žadatelů, přes 3 tisíce přidělených dotací 
MŠMT zveřejnilo seznam SK/TJ, kterým byla přidělena státní podpora z nového programu MŠMT
VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Na stránkách MŠMT
jsou  zveřejněny  seznamy  http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-
sportu. Ke dni zveřejnění seznamů je zřejmé, že na dotaci se může těšit 2 901 SK/TJ. Dalších 291
žadatelů bylo ministerstvem vyzváno, aby napravili nedostatky v podaných žádostech, aby mohli
dotaci též ob-držet. Z celkového počtu 3259 žádostí tak je dosud vyřazeno pouze 67 těch, které
nemají šanci splnit programem stanovené podmínky. V roce 2016 hodlá MŠMT rozdělit v programu
VIII celkem 340 mil. Kč. Program, i díky zájmu žadatelů, považuje ministerstvo pro život základních
článků sportu za důležitý, a pro rok 2017 avizovala ministryně K. Valachová zdvojnásobení částky.
Současně připravuje MŠMT kontrolu údajů, které do žádostí jednotlivé spolky letos uvedly a rádo
by i pozměnilo pro rok 2017 kritéria pro rozdělování. 
Jan Boháč, generální sekretář ČUS 

Vedení ČUS vítá dohodu ministryně K. Valachové a ministra A. 
Babiše 

Dne 5.  4.  se konala tisková konference ČUS. Ve stejný den ráno se konala též schůzka
ministryně  K.  Valachové  a  ministra  financí  A.  Babiše  s  předsedy  dvaceti  největších
sportovních svazů, po které následovala tisková konference obou ministrů. Zde oba ministři
opakovaně potvrdili pozitivní zprávy o posílení financování sportu od roku 2017. 
Na tiskové konferenci ČUS se mimo o financování sportu hovořilo také i o novela zákona o
podpoře sportu. 
Česká unie sportu v čele s jejím předsedou Miroslavem Janstou vítá změny, které zazněly v rámci
druhého  čtení  pozměňovacího  návrhu  vládního  návrhu  zákona  o  podpoře  sportu.  Vedení
největšího českého sportovního spolku od počátku kritizovalo především podmínku vzniku registru
sportovců, který považovalo MŠMT za nezbytný pro další čerpání dotačních peněz do sportovních
spolků.  V  pozměňovacím  návrhu  se  počítá  s  upravenou  verzí  rejstříku,  mělo  by  jít  o  registr
žadatelů-příjemců  dotací.  Na  návrh  ČUS stát  povede  i  registr  sportovní  infrastruktury,  a  to  z
důvodu lepšího přehledu o existujících sportovištích a jejich stavu i  účelného a hospodárného
využívání veřejných peněz na rozvoj sportovních zařízení. 
„Vítáme zejména navýšení  státních zdrojů pro podporu sportu pro rok 2017 ve výši  6 miliard,



deklarované dnes společně ministryní Valachovou a ministrem Babišem na setkání s předsedy
svazů na MŠMT. Ministr financí navíc přislíbil do roku 2020 postupně nasměrovat veškeré výnosy
z hazardu ve prospěch sportu, což předpokládá částku ve výši až 9 miliard korun. Obcím plánuje
minimálně dorovnat výpadek hazardních peněz navýšenou sumou přes Rozpočtové určení daní.
Věříme, že shodu k níž dospěla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy s ministrem financí,
podpoří i zbytek vlády. ČUS je připravena podílet se na přípravě nové metodiky financování sportu
a nabízí k tomu MŠMT veškerou odbornou součinnost k dosažení maximálního transparentního
rozdělování peněz. “ říká předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 
„Registr MŠMT může být třeba podmínkou pro ty, kteří se chtějí ucházet o státní dotace, ale ne
plošně pro kohokoliv, kdo se chce věnovat prospěšné spolkové činnosti. Žadatelé o státní podporu
by měli státu dodat jakoukoliv informaci, kterou pro přidělení dotace potřebuje znát a stát si ji může
ověřit. ČUS nyní spustila veřejný registr svých členů na internetu, v číselné podobě, včetně registru
majetku ve vlastnictví či správě členů ČUS. Největší nepořádek v minulosti byl právě v případě
dotací do sportovišť. Tímto to lze napravit, “ doplňuje místopředseda České unie sportu Miroslav
Pelta. 
Zřízení  registru  není  samoúčelné,  úzce  souvisí  se  způsobem  financování  sportu  zejména  v
základních článcích. 
„Bohužel se ukázalo, že nárůst zdrojů pro svazy se nepromítá do nárůstu zdrojů pro místní TJ a
SK.  Z  využití  zdrojů  pro  sport  jednotlivými  sportovními  svazy,  z  více  než  443  mil.  Kč,  které
sportovní svazy dostaly prostřednictvím ČOV z loterijních prostředků v roce 2014, doputovalo do
klubů pouhých 36,6 mil. Kč (tj. 8%). Role místních sportovních klubů je přitom nezastupitelná ve
výchově  k  pohybové  gramotnosti  dětí  a  mládeže,  pravidelných  nesoutěžních  pohybových
aktivitách dospělé populace, aktivního pohybu seniorů atd. Na tyto činnosti TJ a SK v místech
zdroje potřebují a jak se ukázalo v minulých letech od obcí a od sportovních svazů se jich až na
výjimky v potřebné míře nedočkaly,“ hájí zájmy tělovýchovných jednot a klubů místopředseda ČUS
pro regiony Marek Hájek. 
V rámci druhého čtení vládního návrhu zákona o podpoře sportu zaznělo v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR i doporučení zajistit všechny nezbytné předpoklady a podmínky pro vznik Minister-
stva sportu ČR. 

Vážení kolegové, 

dovoluji si Vám na základě dnešní prezentace možností studia na VOŠ ČUS, s.r.o. v příloze zaslat 
podrobnou prezentaci školy, leták pro vzdělávací obor management sportu, plakát pro obor 
management sportu a pozvánku na den otevřených dveří 5.5.2016.

Dovoluji si Vás požádat o sdílení plakátu, letáku a pozvánky na webových stránkách vašich KO 
ČUS a distribuci mezi TJ/SK spadající do Vaší působnosti.

V případě zájmu o prezentování možností studia ve Vašich krajích nebo s jakýmikoliv dotazy mne 
prosím kontaktujte.

Děkuji za spolupráci.

Text k možnému užití úvodu na Vašich webových stránkách:

Krajská organizace ....... (Pražská tělovýchovná unie) podporuje Vyšší odbornou školu České unie 
sportu, s.r.o. a dovoluje si doporučit nabídku studia v oboru management sportu a trenérské 
licence B na trenérské škole při VOŠ ČUS, s.r.o.

Podpořte rozvoj českého sportovního prostředí i svým vzděláním a znalostmi potřebné ke 
správnému fungování sportovních klubů, tělovýchovných jednot i komerčních zařízeních 
zaměřujících se na sport.

Navštivte den otevřených dveří na VOŠ ČUS, s.r.o. dne 5.5.2016 nebo 2.6.2016.





Oznamujeme Vám, že došlo ke změně poštovní adresy pro zasílání pojistných událostí.

 

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ na Pojišťovnu VZP a.s.:

1) per e-mail nascanováním dokumentů na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz,

2) doporučeně poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událost

Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 - Karlín 

3) osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech VZP, a.s. nebo na všech 
pobočkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY.

Více informací a celý postup hlášení pojistné události najdete na webových stránkách České unie 
sportu: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html#Evidenční list 

Sdělení ekonoma:

mailto:oznameni.udalosti@pvzp.cz
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html#Eviden%C4%8Dn%C3%AD


– žádáme všechny TJ/SK o aktualizaci dat v Informačním systému ČUS, zejména doplnění v 
sekci výkazy (rozvaha a výsledovka 2014, 2015). Termín 25. 4. 2016. Tyto výkazy jsou vázány
na případné dotace.

– v sekci pasport doplnit sportoviště dle skutečného stavu

– připomínáme nutnost změn stanov na zapsaný spolek (info na soudu podá p. Kučerová, tel. 
467000512)

– v případě, že TJ vede jednoduché účetnictví, nemá nárok na dotace (nařízení MŠMT)

– výkazy za rok 2014 a 2015 (rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce) musí být zaslány v
pdf. na Krajský soud Pardubice, mail: podatelna@ksoud.pce.justice.cz 

mailto:podatelna@ksoud.pce.justice.cz

