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Zpráva z dubnového jednání VV ČUS 

Čtvrtá schůze nově zvoleného VV ČUS se konala 5. dubna v Praze na Strahově. V úvodní aktuální
informaci  se  nejprve  předseda Miroslav  Jansta  věnoval  tématům,  připraveným pro  následující
odpolední  tiskovou  konferenci  ČUS.  Zmínil,  že  zdůrazní  stále  neplněné  vládní  přísliby  ve
financování sportu, stanovisko ČUS k navrhovanému způsobu financování sportu z loterií přes
MŠMT, garantovaně, stabilně s víceletými programy, a potřebu stabilního financování sportu od r.
2017,  kdy  by  mělo  dosáhnout  výše  6  mld.  korun ročně.  Informoval  členy  VV ČUS rovněž  o
připravované  a  v  parlamentu  projedná-vané  novele  zákona  o  podpoře  sportu,  kterou  ČUS
podporuje pouze v podobě s rejstříkem žadatelů o dotace, namísto původně zamýšleného rejstříku
všech sportovců, a s rejstříkem sportovišť. Uvedl, že na tiskové konferenci bude prezentována i
potřeba institucionálního zabezpečení sportu v ČR. 
Následně  informoval  předseda  o  schválených  podporách  z  jednotlivých  dotačních  programů
MŠMT na rok 2016. Členové VV Zdeněk Krátký a Jitka Peřina vyslovili nespokojenost a označili za
diskriminační  výši  dotace  pro  ČUS  a  podmínky  čerpání  v  Programu  MŠMT  č.  III  –  Činnost
sportovních organizací.  Předseda Jansta sdělil,  že v reakci na rozdělení podpory a stanovené
podmínky Programu III již odeslal ministryni dopis se žádostí o nápravu. Dále M. Jansta informoval
o záměru Jihočeského kraje posílit v rámci kampaně k olympijským hrám – Jižní Čechy olympijské,
program ČUS Sportuj s námi v regionu Jižní Čechy, a o záměru ve spolupráci s partnery ČUS
uskutečnit ze sponzorských prostředků i drobné investice v rámci parku ČOV Rio-Lipno. 
Výkonný výbor  se poté  zabýval  přípravami  33.  valné  hromady ČUS.  Projednal  finální  podobu
Zprávy o činnosti  Výkonného výboru ČUS a uložil  zprávu dopracovat  ve smyslu připomínek a
předložit ji, v rámci souboru písemných podkladů, delegátům 33. VH ČUS. Zároveň pověřil řízením
valné  hromady,  do  doby  zvolení  pracovního  předsednictva,  generálního  sekretáře  ČUS  Jana
Boháče. Členové Výkonného výboru rovněž projednali a schválili dlouhodobý, čtyřletý plán činnosti
ČUS na roky 2016 – 2020. Miroslav Jansta okomentoval předložený dokument,  zmínil prioritní
oblasti  činnosti  ČUS,  které jsou zpracovány do deseti  hlavních bodů,  stejně jako v  uplynulém
volebním období (desatero). Plán bude předložen delegátům VH stejně jako připomínkovaný návrh
Novely Stanov ČUS, který po zapracování připomínek Legislativní rada VV ČUS doporučuje, v
radou schválené podobě, předložit valné hromadě k přijetí. Valná hromada se bude také zabývat
majetkovými  dispozicemi.  Výkonný  výbor  po  projednání  schválil  materiál  týkající  se  prodeje
sokolovny  v  Kostelci  na  Hané  městu,  již  doplněný  o  specifikaci  smluvních  podmínek,  včetně
podpory  tamních  klubů,  členů  ČUS.  Dokument  obsahuje  i  Výpis  usnesení  z  13.  veřejného
zasedání Zastupitelstva města Kostelec na Hané konaného dne 16. 3. 2016, kde byla uvedená
transakce schválena. 
Výkonný výbor  se rovněž shodl  na ustavení poradních orgánů.  Jedná se o:  Legislativní  radu,
Komisi pro přípravu nového sídla ČUS, Komisi pro horská střediska, Komisi pro podporu činnosti
SK/TJ a spolupráci  se  samosprávami,  Komisi  pro  podporu  činnosti  svazů a Komisi  sportovně
ekonomických analýz a strategií. 



ČUS bilancovala a přijala plán rozvoje na další čtyřleté období 
Sportovní centrum v Nymburce hostilo v sobotu 23. dubna 33. valnou hromadu největší české
sportovní organizace letos již podruhé. Zatímco v lednu si sportovci zvolili staronové vedení, na
sobotním programu bylo bilancování a především priority spolku na další čtyřleté období zaměřené
na zlepšení a podporu sportovního prostředí v ČR a podmínek pro sport obecně. 
„V uplynulých čtyřech letech se podařilo největší český spolek zachránit a revitalizovat.
Povedlo  se  odvrátit  insolvenci,  splatit  dluhy,  zachránit  majetek  a  přeměnit  ČUS  v
respektovanou sportovní organizaci, dobře hospodařící, s jedinečnou sítí odborných pra-
covišť – servisních center sportu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v okresech a
krajích.“  hodnotil  předseda spolku Miroslav Jansta a dodává:  „ČUS se stala důvěryhodným
partnerem pro stát, parlament, kraje a obce. Díky této součinnosti se daří restartovat oblas-
ti,  kde je spolupráce se složkami státu zásadní a bez níž nelze vrátit  sport a pohybové
aktivity občanů na místo, které mu ve zdravé a moderní společnosti náleží.“ 
Delegáti valné hromady přijali změnu stanov spolku, kterou ČUS odkazuje na historický kontinuální
vývoj českého sportovního prostředí od 19. století a hlásí se ke státotvorné úloze sportu v dějinách
českého státu. Zároveň klade důraz na úlohu sportu ve vytváření občanské společnosti, jejímž je
sport jedním ze základních pilířů. 
Valná hromada rovněž,  za přítomnosti  nejvyšších vládních představitelů,  schválila  čtyřletý plán
činnosti ČUS, zaměřený na zlepšení podmínek a podpory sportovního prostředí v České republice.
Jde především o strategický rozvoj ČUS jako největší střešní a servisní sportovní organizace, která
sdružuje 74 národních sportovních svazů, 8 240 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a tím i
1,2 milionů sportovců, a tedy i rozvoj celého sportovního prostředí. Součástí úsilí ČUS v dalším
období  bude  posílení  institucionálního  zastoupení  sportu  na  úrovni  vedení  státu  (ministerstvo
sportu). ČUS se bude podílet na přípravě nového zákona o podpoře sportu a na prosazení prvků
společenské odpovědnosti firem do českého zákonodárství.  Optimální financovánísportu včetně
registru  sportovní  infrastruktury,  podpora  olympijských  center  i  pestré  spolkové  činnosti,
prohlubování spolupráce se školami a vyšší motivace k pohybovým aktivitám pro všechny věkové
kategorie, ale také pomoc klubům s narůstající administrativou prostřednictvím servisních center,
to vše jsou také společné styčné body i se strategií státu v této oblasti. 
Tento plán podpořil i premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělový-
chovy Kateřina Valachová. Společně pak oba představili programy státní podpory sportu, které no-
vě přinesou především vyšší podporu sportu dětí a mládeže a také větší pomoc handicapovaným
sportovcům. 
„Podpora sportu je jasnou prioritou vlády. Po dlouhých letech jsme první vládou, která sku-
tečně navyšuje peníze pro rozvoj sportu. V letošním roce jsme navýšili finanční dotaci pro
sport o 750 milionů korun na celkových 3,7 miliardy. V roce 2017 plánujeme zvýšit podporu
sportu ze strany státu na 6 miliard korun. Z této částky by měla jít více než 1 miliarda korun
na podporu sportování dětí  a mládeže v klubech. Naším cílem je tak transparentnější  a
spravedlivější  rozdělování  finančních  prostředků  ze  státního  rozpočtu  mezi  sportovní
oddíly. Jsem rád, že se nám podařilo včera v Poslanecké sněmovně schválit vládní novelu
zákona o podpoře sportu, která zavede rejstřík organizací a sportovců, do kterého se budou
zapisovat všichni, kteří budou o státní příspěvky žádat. Veřejné peníze tak budeme mít pod
pečlivou  kontrolou.  Dlouhodobou  stabilitu  by  pak  měl  dát  sportu  nový  zákon  o  jeho
podpoře,  na  kterém  pracuje  ministryně  školství  Valachová.  Norma  by  měla  obsahovat
pravidlo, že se finanční dotace pro sport nebudou snižovat. Věřím, že se nám jej podaří
schválit ještě ve stávajícím funkčním období této vlády,“ řekl sportovcům předseda vlády ČR
Bohuslav Sobotka. 
„Důležité není jen navýšení financí, ale také jejich směřování, tomu jsme uzpůsobili změny.
Poprvé  v  historii  MŠMT  posílá  finanční  prostředky  přímo  tělovýchovným  jednotám  a
klubům a bude podporovat sportování ve školách a na univerzitách. Kromě navyšování
dotací  a jejich adresného a efektivnějšího rozdělování považuji  za zásadní  také posílení
institucionálního  zajištění  sportu  v  ČR,  bez  něhož  nelze  nutnou  transformaci  systému
sportu uskutečnit. Souběžně s novou podobou dotačních programů na rok 2017 začneme
připravovat také zcela nový zákon o sportu, který bude snad už definitivně řešit právě ono
zmiňované systémové nastavení podpory sportu v ČR, včetně jeho financování v přímé
návaznosti na státní rozpočet,“ doplňuje ministryně Kateřina Valachová. 



První Národní sportovní konference 
Pod  záštitou  předsedy  vlády  ČR Bohuslava  Sobotky a  za  účasti  ministryně  školství,  mládeže  a
tělovýchovy Kateřiny Valachové, předsedy největší české sportovní organizace České unie sportu
Miroslava  Jansty  a  předsedy  Českého  olympijského  výboru  Jiřího  Kejvala  proběhla  na  půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky první Národní sportovní konference. Účastníci se
seznámili se strategií v řízení sportovních organizací se zaměřením na podporu sportování dětí a
mládeže, s budoucím financováním sportu a připravovanými legislativními změnami v této oblasti. 
Praha, 25. dubna 2016 – Ministryně školství Kateřina Valachová uspořádala 25. dubna v budově
Poslanecké sněmovny Národní sportovní konferenci,  která byla určena zástupcům sportovních
organizací z celé republiky. Účastníci se seznámili se strategií v řízení sportovních organizací se
zaměřením  na  podporu  sportování  dětí  a  mládeže,  s  budoucím  financováním  sportu  a
připravovanými legislativními změnami v této oblasti. Nad akcí převzali záštitu premiér Bohuslav
Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček. 
Národní sportovní konferenci zahájila ministryně školství Kateřina Valachová, která zdůraznila vý-
znam sportování dětí a mládeže, které do příštích let  bude MŠMT maximálně podporovat.  Ve
všech vystoupeních zazněla potřeba systémové podpory sportu, zejména zaměřeného na mládež
a její  talenty.  Ze strany Asociace školních klubů přítomní vyslechli  význam a potřebu školního
sportu a pozitivní průběžné výsledky Hodiny pohybu navíc v základních školách. 
Významnou  část  Národní  sportovní  konference  zabralo  téma  financování  sportu,  kterému  se
věnoval předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a ředitel odboru sportovní sekce MŠMT
Jan  Schneider,  který  seznámil  účastníky  konference  s  programem  státní  podpory  sportu  pro
období  2016  –  2017.  V  tomto  směru  hrají  velmi  důležitou  roli  i  kraje  a  obce,  což  potvrdila
vystoupení  hejtmana  Jihočeského  kraje  a  místopředsedy  Asociace  krajů  ČR  Jiřího  Zimoly  a
ředitele Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka. 
S historií a aktuální legislativou v oblasti sportu seznámil přítomné předseda ČUS Miroslav Jansta
a o  přípravě nových právních  úprav  informovala  účastníky  konference  náměstkyně pro  řízení
sekce legislativy a strategie MŠMT Dana Prudíková. 
Kromě finanční podpory sportu připomněla ministryně školství, že je nutné podporovat modernizaci
sportovních zařízení a výstavbu nových sportovišť. 
MŠMT připravuje koncepci podpory sportu do roku 2025, která si klade za cíl zlepšit podmínky pro
sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu ve společnosti. 
Kateřina Valachová připomněla, že poprvé v historii ministerstvo školství posílá finanční prostředky
přímo tělovýchovným jednotám a klubům a že MŠMT bude podporovat sportování na školách a
univerzitách. 
Záznam z videokonference najdete zde: https:// www.youtube.com/playlist? 
Národní konferenci přišla podpořit řada sportovních organizací, trenérů a taky významní sportovci.
Mezi nimi byli mistři světa Ester Ledecká – lyžařka a snowboardistka a Ondřej Synek, mistr světa
ve veslování. 

Informační systém ČUS a jeho využití pro veřejnost 
Nový informační systém shromažďuje informace o členské základně a o sportovních 
zařízeních ve vlastnictví, či dlouhodobém pronájmu, členských SK/TJ. Nabízí také široké 
veřejnosti nástroj, jak se přesvědčit, že sportovní kluby evidují jen aktivní členy a ne „mrtvé
duše“. Přesvědčte se sami, zkontrolujte své členství ve sportovních klubech ČUS. Stačí 
vyplnit rodné číslo do bílého rámečku na stánkách https://iscus.cz/ . 
V roce 2015 České unie sporu zprovoznila novou on-line verzi Informačního systému ČUS, který 
eviduje statistiku členské základny a pasport sportovních zařízení. ČUS má k dispozici nejdelší 
strukturovanou, časově nepřerušenou evidenci členů. On-line verze ukazuje aktuální stav členské 
základny. Přechod na novou verzi přinesl i pročištění dat, podobně jako nedávno u FAČR. V dubnu
2016 byla spuštěna veřejně přístupná část IS ČUS, kde lze nalézt nejen číselné údaje o členech 
ČUS v jednotlivých krajích, okresech a obcích, ale také pasport sportovních zařízení ve vlastnictví 
či správě členských SK/TJ ČUS. Tyto mohou být užitečné jak samosprávám obcí a měst, tak také 
krajským úřadům. Data naleznete na https://iscus.cz/. 
Pročištění evidence členů je žádoucí a nový IS ČUS k tomu i nabízí nástroj, neboť každý občan si



může prostřednictvím webových stránek ověřit, které členské subjekty ČUS jej evidují jako svého
člena. Ze zjištěných informací pak může sám u příslušného subjektu iniciovat své vyškrtnutí nebo
naopak dopsání do evidence v případě, že jeho členství není zaznamenáno správně. 
Statistická data ukazují, že ČUS k 31. 12. 2015 sdružovala 7772 SK a TJ s 1.139.886 členy. To
představuje meziroční úbytek cca 65 tisíc osob. Evidenci mají možnost on-line doplňovat přímo
SK/TJ. Sběr dat koordinuje 77 okresních sdružení ČUS tak, aby data ze všech členských SK/TJ
byla aktuální. IS ČUS se bude dále dopracovávat a doplňovat daty. 

V Olympijském parku Pardubice 2016 se nudit opravdu  nebudete!

Olympijský park Pardubice 2016 bude jedním z největších projektů novodobé historie města, od 5. do 21.
srpna jím ožije plocha o rozloze 245 600 metrů čtverečních. Do sportovního programu parku se zapojilo
na 80 místních i regionálních sportovních klubů. S hrací kartou budete mít jedinečnou možnost zapojit se
aktivně  zhruba  do  šesti  desítek  různých  sportovních  disciplín,  a  to  jak  těch  olympijských,  tak
neolympijských. Srdcem dění bude park Na Špici, odkud se budou také přenášet živé přenosy z olympiády
v Riu de Janeiru. Bohatý program budou hostit zároveň i Tyršovy sady, třída Míru, zámek, prostor Letního
stadionu, nábřeží Labe a Chrudimky nebo koupaliště. Během 16 dní vám nabídneme také pestrý kulturní
doprovodný program s koncerty,  festivaly,  workshopy, capoeirou či  výstavami a stejně jako na letních
hrách  budou  i  v Pardubicích  samozřejmostí  slavnostní  ceremoniály  na  úvod  i  závěr  akce.  Srpnovou
dovolenou  si  proto  plánujte  do  Pardubic,  těšíme  se  na  vás!Více  informací  získáte

na: www.olympijskeparky.cz, www.pardubice.eu a facebooku: Olympijský park Pardubice 2016.

                                                        



                                                       









Zprávy ekonomky

Dle pokynů předsedy ČUS ve věci platby členských příspěvků za členy a na základě 
usneseníVH RSS byl členský příspěvek stanoven na 5 Kč za člena. Žádám tímto jednotlivé 
subjekty sdružené v RSS Svitavy, aby platbu provedly do konce srpna 2016. 

Členský příspěvek Vámi uhrazený by měl korespondovat se stavem členské základny k 
31.12. 2015 v IS ČUS.

Číslo účtu: 2331591/0100

VS: Evidenční číslo TJ/SK

                             

                  



    

                         

      


