
Nabídka služeb a podpory ČUS pro národní sportovní svazy a SK/TJ 

a aktuální informace pro předsedy svazů 
(připraveno pro poradu předsedů národních svazů 14. 11. 2019, z časových důvodů neprezentováno) 

 

 

NABÍDKA SLUŽEB K 1. 11. 2019 

1. Asistenční služba při podávání žádostí o státní dotace při vyúčtování neinvestičních a investičních dotací a 

při finančních kontrolách – jaké dokumenty mít připravené 

- podávání žádosti o dotaci - zajištění výkladu k  nejasnostem v metodice dotačních výzev   

- vyúčtování dotací - zajištění výkladu k nejasnostem v metodice, asistence svazům s účetnictvím v ČUS  

- poradenství při finančních kontrolách (efektivnější u svazů s účetnictvím v ČUS) 

2. Poradenství v legislativní oblasti a poskytování právních služeb za zvýhodněných podmínek  

        - právní poradenství v obecných spolkových záležitostech (např. GDPR, veřejný rejstřík, sbírka listin, …)  

- specifické poradenství – delší čas na zpracování, poplatek, zpracování limitované kapacitou odboru 

3. Poradenství v ekonomické oblasti 

- poradenství k účetnictví a dokladování 

- poradenství daňové – obecně platné základní věci, výklady nejasností 

4. Vedení účetnictví, mezd; využití pokladny, podatelny, IT služeb a archivu 

- smluvní služby dle výběru za zvýhodněných podmínek (využívá 50 svazů, zájem o nové služby hlásit 

v předstihu – nastavení personální kapacity ČUS) 

5. Poskytnutí půjčky z rezervního fondu svazů ČUS 

- fond je pravidelně využíván, zpravidla využívají menší svazy (10- 15 svazů) 

- objem fondu je 10,5 milionu Kč, momentálně využita necelá polovina   

6. Servisní zajištění trenérských školení vč. akreditace MŠMT prostřednictvím VOŠ ČUS 

- nabídka všeobecné části kursů školení trenérů III. A II. třídy – u II. tř. pouze těm, která mají akreditaci nebo 

pro které má VOŠ akreditaci, popř. VOŠ ČUS zajistí pro svaz akreditaci 

- využití VOŠ ke studiu svazových sportovců (projekt I. kariéra), k dispozici stipendia 

- asistence s tvorbou svazových směrnic pro vzdělání trenérů 

7. Využití Servisních center sportu ČUS pro regionální strukturu svazů a jejich sdružené SK a TJ 

- podmínky pro činnost okresní a krajské struktury svazů, bez i s právní subjektivitou – součinnost, zázemí, 

administrativa, účetnictví, … 

- pro SK/TJ (členy svazu) administrace dotací obecně – žádosti, vyúčtování, účetnictví, veřejný rejstřík, 

základní povinnosti spolků a další poradenství 

8. Možnost účasti ve společné smlouvě na pojištění majetku, odpovědnosti a svazových vozidel  

- Hromadná pojistka svazů (hospodářská rizika) – majetek + odpovědnost (běžná činnost, akce) 

- Hromadná pojistka vozidel – zákonné + havarijní  

- Rámcová pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti SK/TJ – kluby se přihlásí, ČUS přiřadí do smlouvy, 

klub hradí pojistné za výhodných podmínek 

9. Zprostředkování cestovního pojištění – zvýhodněné podmínky od pojišťoven ERV, UNIQA 

- výjezdy reprezentačních týmů (léčebné výlohy, doprava, zavazadla, odpovědnost, atd. - různá specifika, 

využívá 35 – 40 svazů, rychlá administrace 

10. Zapůjčení národních vlajek a státních hymen pro mezinárodní akce svazů 

- frekventovaná služba, jednotné rozměry vlajek 1,4 x 2,1 m, zájem hlásit včas předem (způsob zavěšení na 

háčky na kratší straně)  

 

 



 

11. Vyznamenání ČUS – využití k ocenění zasloužilých členů svazu, kteří přispěli k rozvoji sportu 

- směrnice dostupná na webu ČUS, využití - jubilea, příležitosti (stupňovitá posloupnost udělování – čestné 

uznání ČUS – čestný odznak ČUS – medaile ČUS) 

- využívají z 90 % SK/TJ (okresy), z 10 % svazy a zájem od svazů stoupá 

12. Odborné semináře ve spolupráci s VOŠ ČUS (zpravidla zaměřeno na právo ve sportu a on-line marketing. 

Na jaro 2020 plánování dalších seminářů) 

- organizace podle zájmu, koordinuje Komise VV ČUS pro podporu činnosti sportovních svazů, náměty F. 

Hobzovi - ČAAF 

13. Zvýhodněné ceny pro pobyty ve Sportovním centru Nymburk, Plaveckém stadionu v Praze Podolí 

- pro subjekty ČUS (svazy, kluby) jiný ceník, než pro komerční klientelu. Rezervace nutné výrazně včas 

dopředu, kapacity značně vytížené z důvodu rentability provozu středisek 

14. Využití Informačního systému ČUS pro svazovou evidenci členů 

- vhodné k vedení registrační – členské databáze pro malé svazy (využívá 10 svazů) 

- připraveno testování využití pro větší svazy (více parametrů) 

- připravována kompatibilita se zákonným rejstříkem NSA 

15. Zahrnutí svazových akcí pod jednotnou smlouvu se společností OSA + INTERGRAM 

- podlicenční smlouva ČUS s ČOV, členské svazy ČUS ve smlouvě zahrnuty 

- pozor na specifika (výjimky) ve smlouvě – nevztahuje se na nesportovní akce a profesionální soutěže 

+   Individuální  poradenství  svazům  podle možností a kapacity pracovišť ČUS, + distribuce informací svazům, 

+ možnost využití elektronicky vydávaného měsíčního Zpravodaje ČUS. 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO SVAZY KE DNI 14. 11. 2019 

• Anketa „Juniorský sportovec roku 2019“ 

- spolupráce ČUS s Nadací sportovní reprezentace ČR – možnost do 15. 11. podat návrhy nominací  

• Obrana neuspokojených žadatelů (SK/TJ) v programu MŮJ KLUB 2019 (350 žadatelů) 

- ČUS nabízí postiženým klubům metodiku obrany v případě odmítnutí z důvodu nevypořádání se státním 

rozpočtem, hrozí sankce i nemožnost žádat na rok 2020 (porušení rozpočtové kázně) 

- poradenství v SCS ČUS v okresech 

• Zpravodaj ČUS – řada praktických upozornění pro kluby,  

- kontroly rejstříkových soudů – správnost zápisů spolků včetně povinných dokumentů ve sbírce listin 

- úskalí čestných prohlášení v dotační administrativě 

• Upozornění na zápis do Evidence skutečných majitelů do neveřejného rejstříku (termín do 1. 1. 2021) 

- bude zveřejněno ve Zpravodaji ČUS a na webu ČUS, poradenství pro SK/TJ ve všech SCS ČUS v okresech 

• Pojištění majetku a odpovědnosti pro sportovní svazy 2020 

- makléř ČUS (Renomia) jedná se svazy o aktualizaci rozsahu pojištění na rok 2020 dle zájmu svazu a nových 

skutečností, smluvní svazy bude makléř kontaktovat, nepojištěné svazy obdržely informaci s kontakty 

• Členská základna svazů – sběr svazových dat pro poskytování informací médiím, média se na ČUS obracejí 

s otázkami na vývoj členské základny sportovních svazů, ČUS nemá svazové statistiky, příprava on-line 

formuláře ČUS k vyplnění svazových dat, žádáme o spolupráci.  

• Seminář ČOV a Ministerstva zahraničních věcí – upozornění na termín konání 12. 12. 2019 

- pořádá a zve ČOV, témata diplomacie a dotační program EU Erasmus +  

• Termíny jarních celostátních porad budou stanoveny operativně – možno i dle potřeb NSA 

• Termín VH ČUS, volební: středa 17. 6. 2020 

 

Informace ke službám a kontakty - web ČUS, záložka SLUŽBY, dotazy - T. Maurer (maurer@cuscz.cz) 

 


