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Představitelé ČUS
jednali s Asociací krajů

SportFilm Liberec

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 8. 10. 2013

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval členy VV o jednání s Asociací krajů České republiky, které
probíhalo na pozadí zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství 25. září 2013
ve sportovním centru ČUS v Nymburku. Pod vedením hejtmana Karlovarského kraje, Josefa Novotného, komise jednala o financování a rozvoji sportu na všech úrovních. Předseda ČOV, Jiří Kejval, který
byl rovněž hostem zasedání, zástupce krajů informoval o možnostech sdruženého financovaní sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jehož součástí by měly být příspěvky krajských samospráv a
také prostředky ČOV získané z loterií a kursových sázek. Miroslav Jansta seznámil zástupce krajských samospráv s hlavním úkolem ČUS, kterým je poskytování servisu sportovním subjektům, kde
hlavní úlohu bude plnit struktura krajských Servisních center sportu. Všechny zastoupené strany, tedy
AK ČR, ČUS a ČOV vytvořily společnou komisi k financování sportu. Za sport jsou do komise nominováni M. Hájek, V. Holub, J. Kynos, J. Chvalný a jako sekretář komise L. Malý.
Předseda ČUS konstatoval, že objemy financování ze státního rozpočtu na rok 2013 budou dodrženy,
a to díky intenzivnímu jednání, kdy se podařilo získat chybějící neinvestiční zdroje, avšak jejich uvolnění vázne na administrativním postupu mezi MF ČR
a MŠMT. Potvrdil příslib MŠMT o plánovaném objemu
státní podpory na rok 2014 ve stejné výši jako v roce
2013. Informace o financování sportu v roce 2013 doplnil Libor Varhaník, informoval o povodňové pomoci,
která je stále bez výstupu vyřizována na MMR. ČOV
předal požadavek na sanaci povodňových škod v oblasti sportu dne 30.6.2013 na MŠMT, a to jej následně
podstoupilo Ministerstvu pro místní rozvoj. Výše odškodnění by měla být známa po jednání vlády, která
by měla věc projednávat koncem října. Okamžitou pomoc v celkové hodnotě 1 065 683,- rozdělil ČOV do
několika dnů po povodni do 45 klubů.
Místopředseda ČUS M.Hájek informoval VV ČUS o
aktivitách SCS, které v současnosti poskytují servis
pro SK/TJ při administraci dotací. V příštím roce by
měla centra kvalifikovaně pomoci při implementaci
změn, především při poskytování odborného poradenství a služeb souvisejících s novou právní úpravou
spolků dle nového občanského zákoníku.

Mgr. Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS
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Vedení České unie sportu jednalo
s náměstky hejtmanů
Ve
sportovním
centru
České
unie
sportu
v Nymburku zasedala Komise Rady Asociace krajů ČR
pro školství. Pod vedením hejtmana karlovarského kraje Josefa Novotného náměstci, kteří mají na starosti
mládež, školství a sport, jednali mimo jiné o financování
a rozvoji sportu na všech úrovních.
Předseda České unie sportu a místopředseda Českého
olympijského výboru Miroslav Jansta seznámil zástupce
krajských samospráv s hlavním úkolem organizace, kterým je poskytování servisu sportovním subjektům. Hovořil také o
struktuře
krajských Servisních center
sportu.
„Servisní centra sportu vytvářejí platformu
pro poskytování služeb všem sportovním
organizacím a jejich
strukturám. Poskytované služby podléhají
stále se zpřísňujícím
administrativním podmínkám a zátěži pro
získání dotací a grantů. Centra nabízejí také vedení účetnictví, rozsáhlou poradenskou činnost, a to nejen v grantové oblasti. Budou připravena na řešení problematiky spojené s novým občanským zákoníkem a doprovodnými zákony, zajistí administrativní a organizační zázemí pro krajské a
okresní sportovní svazy, kluby a jednoty a další
služby.“
Krajské úřady považuje Jansta za nejbližší partnery
v této oblasti.
Hostem jednání byl i předseda Českého olympijského
výboru Jiří Kejval, který zástupce krajů informoval o
možnostech sdruženého financovaní sportovních klubů
a tělovýchovných jednot, jehož součástí by měly být mimo příspěvků krajských samospráv také případné prostředky ČOV získané z loterií a kurzových sázek.

Mgr. Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS
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Nad dopisy čtenářů
V této rubrice zveřejňujeme odpovědi na dotazy, které jsou zaslány do redakce Zpravodaje ČUS nebo na informační e-mail ČUS (info@cuscz.cz) a které mohou být zajímavé pro více sportovních klubů. Tentokrát se dotaz týká požadavku vést podvojné účetnictví pro všechny subjekty, které
chtějí být příjemcem státních dotací.
Dotaz:
Většina malých sportovních klubů nemá, a pokud to direktivně nenařídíte ani nebude mít, podvojné účetnictví. Jsme sice malé sportovní kluby, ale mnohé za sebou mají velké výsledky. Přesto jsme ze strany
ČUS diskriminováni tím, že naše žádosti o dotace jsou okamžitě vyloučeny. Je to spravedlivé? Finančních prostředků moc nemáme a nemůžeme si dovolit profesionála, který by nám vedl toto účetnictví.
Za všechny takto postižené Mgr. Josef Kovaříček, předseda oddílu SK Vršovan Voděrady- stolní tenis
Odpověď:
Dobrý den pane Kovaříčku,
plně Vám rozumím, ale podmínky, které musí splňovat příjemce dotací, si nevymýšlí ČUS, ale stanoví je
poskytovatel dotace – v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Začlenit
povinnost vedení podvojného účetnictví do podmínek ústředních orgánů, které dotaci poskytují, tedy i
MŠMT, vyplývá ze Zásad vlády ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým
organizacím č. 92 / 2010. Ve smyslu stanoviska Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (tedy i
SK/TJ) je pak nesplnění povinnosti vedení podvojného účetnictví při čerpání státní dotace posuzováno
jako sankciované porušení rozpočtové kázně.
Pokud žadatel / příjemce dotace nesplní při použití dotace některou ze stanovených podmínek MŠMT,
vystavuje se riziku vrácení dotace a povinnosti zaplatit další sankci až ve výši poskytnuté dotace. Proto
nepřijetím žádosti o dotaci vás, ČUS nebo sportovní svaz, chrání před rizikem pozdějšího vrácení dotace.
Po poskytnutí dotace může MŠMT, ale také příslušný finanční úřad a nejvyšší kontrolní úřad, provést
kontrolu využití a vyúčtování dotace až po dobu 10 let.
(Podmínky MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2014 ).
Na druhou stranu - splnění podmínky vedení "podvojného" účetnictví požaduje stále více poskytovatelů
podpory - nejen stát, ale i krajské úřady a řada měst a obcí. Časem pravděpodobně bude transparentnost účetnictví příjemce dotace z veřejných zdrojů povinná všude.
Proto pracoviště ČUS - Servisní centra sportu při okresních sdruženích ČUS - mají začít zajišťovat tento
servis, a poskytovat vedení podvojného účetnictví klubům a jednotám, za podmínek výrazně výhodnějších, než jsou běžné tržní podmínky.
ČUS se touto cestou pokouší minimalizovat administrativní překážky, které stát a úřady před sportovní kluby kladou, a to nejen při zpracování žádostí o finanční podporu.
Pokud Váš mateřský SK pro oddíly účetnictví nevede, nebo pokud jste samostatný oddíl s vlastním IČ, doporučuji
Vám kontaktovat Vaše příslušné okresní sdružení ČUS, a
domluvit se s nimi na podmínkách vedení účetnictví pro
Váš oddíl.
S pozdravem
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČUS
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Ekonomika a PR pro manažery krajských SCS
Ve sportovním centru Nymburk se ve dnech 24. a 25. září 2013 konal od března letošního roku
v pořadí již čtvrtý odborně-vzdělávací seminář určený manažerům krajských Servisních center sportu (SCS). Jeho obsahem tentokrát byly základy ekonomiky, manažerského účetnictví, PR a webové
prezentace. Došlo také na první komplexní hodnocení činnosti manažerů.
Souběžně s druhým dnem semináře probíhalo zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství .
Proměny sportovního prostředí a projekt SCS v rámci zasedání komise AK ČR představili JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, a Ing. Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
„Úzkou spolupráci s krajskými úřady vnímáme pro celý projekt jako klíčovou, proto jsem rád, že jsme
po představení projektu hejtmanům dostali také příležitost setkat se s náměstky odpovědnými za oblast sportu,“ řekl ke své účasti na zasedání JUDr. Jansta.
Hlavní přednášející z oblasti ekonomiky, manažer SCS při Pražské tělovýchovné unii, Ing. Jaroslav
Chvalný dokázal všechny přítomné zaujmout a vyprovokovat k řadě praktických otázek. „Snažil jsem
se obsah svých přednášek připravit tak, aby byly
pro manažery co nejvyužitelnější v jejich každodenní činnosti,“ dodal sám přednášející.
Blok věnovaný PR a obecně komunikaci s médii
zajistila tisková mluvčí ČUS, Mgr. Lenka Angelika
Tichá. V jeho rámci mimo jiné představila šéfredaktora Středočeského Deníku, Jiřího Macka,
který vyzval za celou redakci Deníku subjekty
ČUS k předkládání zajímavých námětů.
„Na pozici manažera krajského SCS jsem přišel
z klubového prostředí a působil jsem také
v soukromé sféře. Jsem překvapen úrovní řízení
celého projektu i seminářů jako takových,“ dodal
k semináři manažer Jihomoravského krajského
SCS, Jakub Koudelka.
Manažeři získali v rámci semináře nejen odborné znalosti, ale za dobu svého působení také první
komplexní zpětnou vazbu k činnosti Servisních center sportu v kraji i jich samých. Hodnocení se odvíjelo od průběžného plnění úkolů, způsobu komunikace, řízení projektu a zavádění efektivních postupů
v rámci kraje.
„Drobných chyb se dopouštíme všichni, ale jsem rád, že většinu manažerů můžeme hodnotit pozitivně.“ dodal k hodnocení manažerů Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČUS.
Projekt servisních center sportu má za cíl zkvalitnit a zefektivnit služby potřebné k činnosti sportovních
subjektů na všech úrovních a pomáhat jim tak překonávat administrativní překážky v jejich činnosti.

Mgr. David Kovář
management sportu ČUS
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Jak bojovat s ovlivňováním sportovních výsledků?
České unie sportu v koordinaci IRIS - Institut de relations internationales et strategiques (IRIS), s podporou Evropské Komise organizuje v České republice seminář
"V čem pomůže národní síť boje proti
ovlivňování sportovních výsledků?“ Problematika ovlivňování výsledků je novou
globální hrozbou pro sport a je úzce spojená s byznysem kursových sázek. Seminář
má za cíl spojit všechny aktéry, kterých se
tento negativní společenský jev dotýká. Měl
by otevřít diskusi na toto téma v ČR a zároveň iniciovat budoucí silnější systémovou
spolupráci.
Česká unie sportu a Fotbalová asociace
České republiky, které začaly spolupracovat v této oblasti, vnímají problém ovlivňování výsledků ve
sportu jako velmi závažné téma, které poškozuje jméno soutěžního sportu na všech jeho úrovních.
Uskutečnění semináře by mohlo napomoci žádoucí koordinací jednotlivých aktérů v ČR, v jejichž
kompetenci je zapojit se do boje proti ovlivňování sportovních výsledků. Jsou to: sportovní prostředí,
kompetentní státní instituce a provozovatelé kursových sázek.
Tento seminář není jediný. Série seminářů probíhá postupně ve více než 20 zemích Evropy. Konkrétní náplní semináře bude především :
- zvýšit povědomí a informovanost sportovních autorit o rizicích spojených se sportovními
sázkami a ovlivňováním výsledků
- získat informace o národním kontextu problematiky
- vytvořit platformu pro národní dialog k této problematice.
Průběžně jsou také získávány a účastníkům předávány dobré příklady z praxe, které budou na závěr
projektu uceleně prezentovány.
V České republice se seminář uskuteční
v průběhu prosince a svou účast předběžně
přislíbili zástupci všech zapojených stran sportovních autorit, státních institucí a sektoru
kurzových sázek:
Ministerstva financí ČR
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Policie ČR
Nejvyššího státní zastupitelství
Společností provozujících kursové sázky i
jejich asociace
Sportovní organizace (svazy, disciplinární komise, asociace hráčů a rozhodčích)
K této problematice se budeme častěji vracet a poskytovat Vám nové informace.
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Jak a v čem vyškolit dobrovolníky na sportovní akci?
Za redakci Zpravodaje ČUS jsme se zúčastnili závěrečného semináře projektu „Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost“,
který za finanční podpory z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (http://
www.esfcr.cz/07-13/opvk) realizovala Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
Na semináři byly představeny některé z výstupů více než roční práce odborného týmu, který se soustředil na přípravu systému vzdělávání pro dobrovolníky (na všech pozicích, třeba i řídících jiné dobrovolníky) pomáhající s organizací zejména sportovních akcí. Vzdělávání je zaměřeno na 8 oblastí, které
jsou z pohledu realizátorů projektu zásadní:
· První pomoc
· Bezpečnost na akci
· Zvládání rizikových situací
· Ochrana životního prostředí při organizaci sportovních akcí
· Práce s dobrovolníky
· Specifika organizace sportovních akcí pro hendikepované
· Marketing a mediální zabezpečení akce, atmosféra na akcích
· Organizace sportovních akcí
Pro každou oblast byla zpracována metodika obsahující právní rámec a zásadní metodické postupy dané problematiky v rozsahu zhruba 15 stran a pro vybrané oblasti také dvoustránkový leták využitelný jako snadný návod, který je možné poskytnout přímo dobrovolníkům na akci. V dnešní elektronické době je pochopitelně každá z metodik doplněna řadou odkazů na další k jiným příležitostem zpracované materiály. Veškeré výstupy projektu jsou vzhledem k podmínkám finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost veřejně dostupné na adrese:
http://palestradobrovolnik.webnode.cz/metodiky/
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Zdraví upevňující aktivity a hospodářský přínos sportu
Dne 17. září se uskutečnilo zasedání Pracovní skupiny pro sport, kde prvním projednávaným dokumentem byl Návrh doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující pohybové aktivity ve všech odvětvích, který poukazuje na Pokyny EU pro pohybovou aktivitu z roku 2008, jakožto na dobrý základ pro
tvorbu politik a národních strategií napříč všemi relevantními odvětvími (sport, veřejné zdraví, vzdělávání, životní prostředí, místní rozvoj, doprava). Druhým diskutovaným dokumentem byl Návrh závěrů
Rady o příspěvku sportu k ekonomické stabilitě a růstu a k udržování sociálně inkluzívních komunit v
době vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. LT PRES si v tomto dokumentu klade za cíl zdůraznit ekonomický přínos sportu a jeho potenciál přispět k větší míře zaměstnanosti mladých lidí, kteří se nacházejí na trhu práce v obtížné situaci, zejména v době ekonomické krize.
Neformálního zasedání ministrů EU pro oblast sportu se zúčastnila delegace MŠMT vedená Janem
Kocourkem, náměstkem ministra pro podporu sportu a mládeže. Diskutovány byly 2 oblasti - plánování, investice a udržitelný odkaz velkých sportovních akcí a hospodářský význam sportu. Této akci
předcházelo Evropské sportovní fórum, které je již tradiční součástí tzv. strukturovaného dialogu se
sportovním hnutím.
(informace ze zdrojů MŠMT)

Profesní kvalifikace
Profesní karta lyžařských instruktorů
Česká republika připojila 20. září 2013 svůj podpis k „Memorandu o porozumění, kterým se zavádí pilotní projekt profesního průkazu, který má být vydán lyžařským instruktorům v Evropské unii“.

Zdroj fotografie: Info-turistika/Loučná-Sportcentrum Klínovec

Memorandum usnadňuje
pohyb lyžařských instruktorů, kteří splní jednotné
podmínky napříč signatářskými státy. Po dlouhém
vyjednávání s českou
Asociací profesionálních
učitelů lyžování (APUL),
která zastupuje ČR v mezinárodní organizaci International Ski Instructors
Association (ISIA), zástupci alpských zemí i Evropskou komisí se podařilo vyjednat akceptovatelné podmínky.

Lyžařským instruktorům
budou vydávány profesní karty pod podmínkou získání potřebné kvalifikace a splnění testů Eurotest a
Eurosecurity.
„Tento systém tak usnadní možnost pracovat na kterýchkoliv horách signatářských států. V budoucnu
se budeme snažit o výměny instruktorů a o prohloubení spolupráce mezi signatářskými zeměmi pro
lepší vzdělávání a vyšší kvalitu. Na druhou stranu je pilotní projekt realizován na ohraničenou zkušební dobu a naším úkolem je optimalizovat jeho nastavení tak, aby mohl dobře plnit svoji funkci i do budoucna“ uvedl Libor Knot, prezident APUL.
(informace ze zdrojů MŠMT)
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Představení nových vyznamenání ČUS
Změna názvu organizace s sebou přinesla i novinky v udělování vyznamenání členům ČUS. Žadatelé
z řad členských subjektů se od 14. 5. 2013 řídí novou směrnicí ČUS č. 1/2013 o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny. Návrh na udělení vyznamenání ČUS mohou VV ČUS předkládat pouze oprávnění navrhovatelé, kterými jsou předseda,
místopředsedové ČUS, členské národní sportovní svazy, okresní sdružení ČUS a krajské organizace
ČUS. Navrhovatelé mohou žádat o čestné uznání, čestný odznak a medaili, a to v novém vzhledu.
Celé znění směrnice a nový formulář s pokyny k podávání žádosti naleznete: http://www.cuscz.cz/onas/vyznamenani-cus.html

Představujeme vám vyobrazení vyznamenání ČUS.
Design medaile, odznaku a čestného uznání
byl vytvořen jako součást návrhu nového loga ČUS. Raznice pro medaili i pro čestný
odznak vytvořila, podle dodaných předloh,
firma Simm s. r. o. z Jablonce nad Nisou, kde
se i pravidelně medaile a odznaky pro ČUS
razí.
Seznam držitelů nejvyššího ocenění ČUS za
celoživotní práci ve prospěch tělovýchovy a
sportu je pravidelně zveřejňován
v Ročence ČUS.

Bc. Veronika Szabó, DiS.
kancelář předsedy ČUS
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Pokyny předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS
k 31. 12. 2013 a Pokyn předsedy ČUS k aktualizaci údajů pasportu
sportovních zařízení k 31.12.2013
Pokyny každoročně upřesňují způsob evidence členské základny a sportovních zařízení, jež vyplývá z
členských povinností sdružených subjektů dané Stanovami ČUS. Získaná data jsou použita při podávání žádostí ČUS na programy MŠMT. Velikost členské základny a spravovaný majetek jsou základním údajem požadovaným k přidělení dotace.
ČUS používá pro sběr dat vlastní dlouhodobě využívaný program. Letos ČUS upravila funkčnost používaného programu pro národní sportovní svazy tak, aby výstupy z databáze odpovídaly formátu nově
požadovaným MŠMT v rámci podání žádostí o státní podporu pro rok 2014.
V návaznosti na tyto změny požadované MŠMT jsme upravili vstupní údaje pro národní sportovní svazy a číselník okresů a sportů. Ve znění pokynů proto dochází k drobným zjednodušujícím úpravám.
Pokyny naleznete v příloze Zpravodaje ČUS (strana 15-20), a jejich plné znění, včetně příloh, na webových stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus.html

Záštita předsedy ČUS
Pod záštitou předsedy ČUS JUDr. Miroslava Jansty, se bude konat 14. listopadu 2013 konference
„Sport a bezpečnost“.

Konference Sport a bezpečnost
Sport již neznamená samotnou aktivitu či sportovní výkon,
ale je fenoménem prostupujícím napříč mnoha sektory od
společenských po ekonomické. Z tohoto pohledu mají katastrofické události, zvýšená teroristická činnost, násilí na
sportovištích, korupce a organizovaný zločin za následek
nejen významné věcné škody, zranění či smrt obyvatel, ale
přímo zasahují do celospolečenských hledisek.
Chtěli bychom Vás informovat o připravované konferenci s názvem Sport a bezpečnost, která se koná 14. listopadu v Praze. Společnost Sport Management Think Tank ve spolupráci s Centrem pro bezpečnostní a strategická studia, deníkem Sport a CEVRO Institutem pořádá konferenci na téma velmi
aktuální nejen vzhledem ke společenskému dění v České republice, ale rovněž s ohledem na mezinárodní akce jako jsou Olympijské hry v Soči, kam budeme vysílat sportovce, či EURO 21 a MS v hokeji,
která budeme pořádat na našem území.
Odbornost panelistů a aktuálnost témat zaručují užitečné informace pro zástupce z řad jednotlivých
sportovních svazů, sportovních klubů, organizátorů sportovních akcí, médii i široké veřejnosti.
Konference se koná v CEVRO Institutu, Jungmannova 17, Praha 1 dle programu:
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SPORT A TERORISMUS, ORGANIZOVANÝ ZLOČIN
Hrozba teroristického útoku na sportovní podnik v ČR — doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD.
(Masarykova univerzita v Brně); Potenciál teroristických hrozeb a OH v Soči 2014 - Tomáš Šmíd,
PhD. (Masarykova univerzita v Brně); Sport jako podnikatelská příležitost pro organizovaný zločin: sázkařské manipulace a příčiny jejich růstu —Mgr. Tomáš Bělonožník (deník Sport)
SPORT A DIVÁCKÉ NÁSILÍ
Fotbalové násilí a možnosti jeho předcházení - Mgr. Petr Kupka (Centrum pro bezpečnostní a strategická studia) Je třeba vymýšlet vymýšlené? - MUDr. Mgr. Ivan Langer (CEVRO Institut)
TECHNOLOGIE A FYZICKÁ OCHRANA VE SPORTU
Technologie a security management sportovních objektů— Ing. Martin Klvač (JIMI CZ)
Mgr. Marek Neubauer, MBA.

V dalších vydáních Zpravodaje Vás budeme informovat o závěrech z konference. Bližší informace naleznete na www.smtt.cz.

SportFilm Liberec 2013
Vyhlášení výsledků SPORTFILM LIBEREC se, dle tradice několika posledních
ročníků, konalo v Liberci v zábavném
centru Babylón – tropická zahrada. Festival si vybudoval zázemí a podporu
v Libereckém kraji, a proto není divu, že
i vyhlášení vítězných snímků a cen poroty bylo organizátory umístěno do Liberce. Vyhlášení svou účastí podpořil
hejtman Libereckého kraje a cenu si přijeli převzít všichni ocenění, včetně Dany
Zátopkové, která dostala cenu Jiřího
Kössla za celoživotní propagování a naplňování olympijských idejí a ideálů, za
její sportovní, trenérskou i funkcionářskou činnost.
Sportfilm je součástí mezinárodního festivalu (INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2013) televizních a filmových snímků s tematickým zaměřením na sport.
Oceněné snímky budou zaslány do finálového kola tohoto festivalu do Milána,
kde se budou ucházet o zisk cen v jednotlivých kategoriích.
Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích
(dokument, sportovní osobnost, reportáž, děti a sport, metodické a populárně
vzdělávací) a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Program festivalu tvoří projekce soutěžních a nesoutěžních televizních a filmových snímků. Celkově se
festival snaží pozvednout úroveň sportovních dokumentů a podpořit mladé začínající tvůrce v jejich činnosti.
Vítěznou cenu „ Velký Ještídek“ a cenu Pojišťovny ERV získal snímek Kde já
se tady beru, režie Ivan Stehlík, produkce Česká televize (vítěz kategorie
Olympijské hry – Olympijské idee). Film neobyčejně citlivě využívá výpovědi
atletky Dany Zátopkové, jako výrazné sportovní a lidské individuality. Vedle vyprávění protagonistky, které oplývá humorem, je silnou složkou filmu hudební
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stránka. Život atletky Dany Zátopkové, olympijské vítězky v hodu oštěpem, byl naplněním
olympijských ideálů a dodnes je vzorem a idolem pro mládež. Autoři tuto skutečnost postihli
nenásilnou a velice citlivou formou.
Mezi oceněnými snímky mne ještě zaujaly další dva, které doporučuji shlédnout. Vítěz kategorie sportovní osobnosti - Jaromír Jágr:
stále na vrcholu, režie: Milan Šíma, produkce: Česká televize. Portrét vynikajícího sportovce využívá zákulisí severoamerické NHL a
představuje ho jako osobnost, která za více
než dvacet let působení ve světovém hokeji
vyzrála a zmoudřela.
A vítěz mezi reportážemi, snímek Basket za
zdmi Alcatrazu, režie: Jiří Kalemba, produkce: Česká televize. Žánrově čistá reportáž
zachycuje účast českého sportovce Lukáše
Krause na prestižním basketbalovém turnaji
„jeden na jednoho“, který se konal na nezvyklém místě, ve věznici nedaleko San Francisca.
Ostatními oceněnými snímky jsou: Dokument
- White Line, režie: Tomáš Galásek, produkce: Alternative NOW, o.s. - Přesvědčivé zobrazení moderního sportu - free-ridingu, sjíždění bílých horských svahů na lyžích, a jeho mladých představitelů, které spojuje stejný přístup
k horám, je díky výborné kameře a hudební

které došlo při lyžařském závodě o Velikonocích 1913. Vyzdvihuje nezištnou pomoc kamaráda, která se stala impulsem pro ustavení
Horské služby v českých horách. Je vhodnou
pomůckou pro přednášky o nebezpečí v zimních horách a úkolech a práci Horské služby.
CENY POROTY obdržely snímky.
Snímek, Sám ve vlnách, režie: Daniel Šumbera, produkce: Česká televize
Filmařsky velmi dobře zvládnutý portrét mladého jachtaře, který se zarputile snaží naplnit
svou touhu po moři a proměnit sen ve skutečnost. Autorovi se povedlo postihnout nejen úsilí samotného sportovce, ale i obětavost a pomoc rodiny a přátel, bez níž by sen zůstal pouhým snem.
Snímek Sportu zdar, režie: Jiří Vávra, produkce: Slezská univerzita.
Film zpracovává velice aktuální téma, zda základní motivací ke sportu je radost z pohybu a
úsilí být lepší než ostatní, či zda i v této oblasti
lidské činnosti nabývají vrchu peníze. Autor
sice nedospívá k jednoznačnému závěru, ale
samotné otevření problému filmařskými prostředky je chvályhodné, navíc nahlížené mladýma očima.

složce blízký zejména mladým divákům.
Děti a sport - Copinka se učí zachraňovat,
režie: Veronika Sobková, produkce: Česká
televize. Něžný příběh jedenáctileté dívky,
která svého psa připravuje na záchranářské
zkoušky pro vyhrabávání obětí katastrof ze
sutin.
Metodické a populárně vzdělávací snímky:
Kruté Velikonoce, režie: Ivan Stehlík, produkce: Česká televize. Film mapuje neobvykle přímo v terénu na hřebenech Krkonoš
tragédii Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, ke
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Snímek 2 x POL, režie: Aleksander Dzięciołowski, produkce: TVP s. a.
Příběh dvou odlišných dívek, které nedaly na
názory polských sportovních funkcionářů a na
nedůvěru vůči svému mladému trenérovi, a s
tvrdohlavostí sobě vlastní se snažily dokázat,
že jsou s to se na dvojskifu probojovat do světové veslařské špičky.
Mgr. David Opatrný
management sportu ČUS

Česká olympijská nadace podporuje sport dětí a mládeže
Česká olympijská nadace podporuje individuální
mladé sportovce ve věku 6–18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Patrony projektu jsou medailisté z Vancouveru a Londýna. „Těším se, že pomůžeme dětem plnit si své sny. Ke sportu má mít
přístup každý,“ říká Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz. Podpora je určena na sportovní vybavení, na

členské příspěvky, na sportovní soustředění
a další věci spojené přímo se sportovními
aktivitami. Podporovány jsou žádosti konkrétních dětí, peníze nejsou určeny na provoz klubů nebo oddílů. Podrobné informace
a formuláře k žádosti jsou k dispozici na webu www.olympic.cz/nadace .
Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům jejich přání a sny. Děti se
tak potkaly například s tenisovými reprezentanty při zápasech Davis Cupu v Praze či se skifařem Ondřejem Synkem. Podpora je rozdělována vždy jednou za čtvrt roku. Nejbližší termín je plánován na
konec listopadu, je tedy stále možné žádat o příspěvek."

Reklama
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Blahopřejeme
Atletika
Zuzana Hejnová byla v estonském Tallinnu vyhlášena nejlepší atletkou Evropy za rok 2013.

Triatlon Vendula Frintová skončila druhá v závodu SP v korejském Tongjongu.
Rádiový orientační běh

Cyklistika
Fourcrossař Michael Měchura získal na MS v
rakouském Leogangu stejně jako v loňském roce
stříbrnou medaili.
Horolezectví
V korejském Mokpo potvrdil Libor Hroza v závodu SP v lezení na rychlost druhým místem svou
příslušnost k absolutní světové špičce. Ve SP
obsadil v lezení na rychlost v ruském Permu 2.
místo.

Z Mistrovství Evropy v polské Kudově Zdróji přivezla dospělá a juniorská reprezentace 11 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových individuálních medailí a 8 medailí ze soutěže družstev.
Nejúspěšnějším závodníkem byla v kategorii žen
Veronika Krčálová - zlato ve sprintu a na klasice
3,5 MHz, stříbro ve foxoringu a bronz z klasiky
144 MHz. Na klasice 3,5 MHz patřily stupně vítězů pouze triu mužů České republiky - 1. Martin
Baier, 2. Jakub Oma, 3. Karel Fučík. 19 medailí
do celkové bilance přidali reprezentanti veteránských kategorií.

Muaythai
Z Mistrovství Evropy v muaythai,
jež se uskutečnilo v portugalském
Lisabonu, přivezla česká muaythai reprezentace celkem 8 medailí. Bronzové medaile vybojovali
Kryštof Mareš, Michal Ryba, Matouš Kohout a Martina Jindrová.
Stříbrnými medailemi se pyšní
Daniel
Veidenthaler,
Jakub
Klauda, Vilém Fencl a Luboš Raušer. Jedná se zatím o nejúspěšnější výjezd české muaythai reprezentace v celé její historii.
Stolní tenis

medailisté ME ROB

České stolní tenistky získaly na ME v rakouském
Schwechatu v soutěži družstev bronzové medaile.

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova
100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 25. 10. 2013; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři;
Použité fotografie - archiv ČUS (ČSTV); ISSN 1212-1061
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Přílohy:
Pokyn předsedy ČUS ze dne 8.10. 2013
ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2013

Čl. I.
Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne 8. října 2013 usnesení č. 13/24/2013 (podle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 Směrnice ČSTV č. 2/1999 Sb. ČSTV o statistickém zjišťování a šetření v ČSTV a v jeho členských SK/TJ a svazech). Slouží k zajištění sběru nezbytných údajů o
členské základně v SK a TJ, v okresních sdruženích a národních sportovních svazech sdružených v ČUS
k 31. prosinci 20131)

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČUS podílejí na
tvorbě, sběru a zpracování dat nebo provozování IS ČUS jsou povinny podávat pravdivé údaje a nakládat
s nimi jen ve prospěch podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak jsou vymezeny Stanovami
ČUS. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ČUS nemohly být zneužity ke komerčním účelům, v rozporu
se zájmy ČUS a členských subjektů či k poškozování osobnostních práv jejich členů.

Čl. II.
Základem pro zpracování statistiky členské základny v ČUS za rok 2013 jsou jmenné seznamy
členů SK a TJ sdružených v okresních sdruženích ČUS v rozsahu údajů dle Směrnice ČSTV č.2/1997
Sbírky ČSTV o evidenci členské základny v ČSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze členy SK a TJ, které
mají vlastní stanovy, identifikační číslo (IČ) a registrační číslo přidělené příslušným okresním sdružením.
Ve jmenných seznamech se uvádí: rodné číslo, kód odvětví sportu dle příslušného číselníku a činnostní
charakteristika.
V případě, že člen SK/TJ odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla, nebude vykazován ve statistikách v rámci šetření stavu členské základny v ČUS. Takové členy je možno evidovat v rámci
SK/TJ pro její využití.

1)

Pokyn je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Občanská sdružení jsou povinna zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů
v rámci činnosti SK/TJ. Souhlas je prakticky udělen okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně
poskytla občanskému sdružení osobní údaje, např. formou uvedenou na přihlášce. Doporučuje
se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas uveden na přihlášce do SK/TJ. Pro úplnost se připomíná informační povinnost SK/TJ podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům spolku o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku.
Tato informace nemusí být podána jednotlivcům písemně, stačí když bude sdělena při jednání
členské schůzi v rámci zprávy o činnosti spolku a stvrzena podpisem na prezenční listině. Rovněž lze řešit uvedením této informace na přihlášce do SK/TJ.
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Národní sportovní svazy ČUS doplňují, dle stanov ČUS, přehledy členů o členy registrované ve
svazové databázi. Jedná se o jmenné seznamy členů klubů či jednot (občanských sdružení), nesdružených v okresních sdruženích ČUS (tzn. všechny kluby či jednoty, které jsou podle stanov příslušného svazu členy svazu, a nejsou registrovány u okresního sdružení ČUS, nebo jsou členy jiného střešního sdružení než ČUS). Tyto kluby však musí být označeny příslušným kódem střešní organizace dle Přílohy č. 4.
Je možné doplnit také přímé členy svazu (pokud to stanovy svazu umožňují).

Čl. III.
Okresní sdružení ČUS a SK/TJ

Každý SK/TJ sdružený v okresním sdružení ČUS provede na základě pokynů příslušného okresního sdružení aktualizaci evidence svých členů ve všech oddílech a odborech k 31. prosinci 2013 a předá je
v elektronické2) podobě okresnímu sdružení ČUS3) nejpozději do termínu stanoveného příslušným okresním sdružením. Okresní sdružení musí mít k dispozici aktuální doklad o stavu členské základny svých jednotlivých SK/TJ i v případě, že v daném SK/TJ nedošlo k pohybu počtu členů od předcházejícího sběru
dat.

Časový harmonogram
Okresní sdružení ČUS převedou do své databáze údaje o členské základně, které obdržela
v elektronické formě od SK a TJ a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČUS do
10. února 2014,
výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz.4)
ČUS provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do
20. února 2014 k opravě a upřesnění okresním sdružením ČUS;
Okresní sdružení ČUS zašle VV ČUS opravený soubor do 3. března 2014.

Čl. IV.
Národní sportovní svazy sdružené v ČUS
Národní sportovní svazy sdružené v ČUS, které doplňují statistiku o další své členy ve smyslu čl.
II, bod 2 tohoto pokynu, zajišťují doplňující evidenci svých členů prostřednictvím vlastních orgánů. Jimi
zpracovaná data jsou předávána VV ČUS výhradně v elektronické formě s využitím softwaru5), který je pro
národní sportovní svazy k dispozici, nebo v předepsané formě excelovského souboru (*.xls´) 6).

2)

Při použití „IS TJ/SK“ se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky systému, která je jeho
součástí a je také k dispozici na všech okresních sdruženích ČUS
3)
OS ČUS může po vzájemné dohodě s SK/TJ povolit odevzdání evidence členů v písemné podobě - „Výkaz členské základny SK/TJ k 31. 12. 2013“ k vytištění naleznete na http://
www.cuscz.cz/sluzby-servis/evidence-clenu-cus.html - vzor
4)
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, kovar@cuscz.cz, tel. 233
017 416.
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Soubory sportovních svazů, doplňující územní statistiku členů ČUS, musí být vyplněny z hlediska
požadovaných údajů kompletně, jinak nebudou pro doplnění statistiky použity.
Údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví se uvedou totožně dle návodu obsaženého
v příloze č. 1 tohoto pokynu.

Časový harmonogram
Národní sportovní svazy ČUS zajistí, aby údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské základny v ČUS po linii svazů byly předány VV ČUS do
10. února 2014,
výhradně v elektronické podobě (statistika@cuscz.cz)7)
ČUS provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do
20. února 2014 k opravě a upřesnění národním sportovním svazům;
Svazy zašlou VV ČUS opravený soubor do 3. března 2014.

Čl. V.
Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČUS jsou uvedeny v příloze č. 1.
Svazy dle definice nemohou vyplnit charakteristiku č. 2 - svazem neregistrovaný sportovec.

Čl. VI.
ČUS vydá oficiální statistiku do 12. března 2014, kterou obdrží :

-

krajské organizace ČUS v krajských sestavách o počtech členů ČUS v jednotlivých krajích ČR,
včetně doplňků národních sportovních svazů dle čl. II, odst. 2

-

všechna okresní sdružení ČUS

-

sportovní svazy sdružené v ČUS

-

delegáti valné hromady ČUS

Čl. VII.
1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Management sportu VV ČUS.

5)

Při použití „IS ČUS Svaz“ se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky systému, která je
jeho součástí a je také k dispozici na webových stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
program-ke-stazeni.html nebo v kanceláři Managementu sportu ČUS (dveře č. 446).
6)
Výkaz členské základny národního sportovního svazu“ naleznete na http://www.cuscz.cz/sluzby
-servis/evidence-clenu-cus.html
7)
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, opatrny@cuscz.cz, tel. 233
017 345.
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2. Nedílnými součástmi těchto pokynů jsou : Najdete na (www.cuscz.cz)
-

Příloha č.1 - Pokyny k vyplňování statistických údajů a souborů o členech ČUS;

-

Příloha č.2 - Seznam kódů sportovních odvětví;

-

Příloha č.3 - Seznam kódů (číselník) okresních sdružení;

-

Příloha č.4 - Seznam kódů (číselník) občanských sdružení ve sportu.

3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČSTV č. 6/2012 ke statistickému šetření stavu členské základny
v ČSTV za rok 2012 ze dne 9. 10. 2012.
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 8. 10. 2013.

JUDr. Miroslav Jansta, v.r.
předseda ČUS

Plné znění pokynů, včetně příloh, najdete na webových stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
evidence-clenu-cus.html

Pokyn předsedy ČUS ze dne 8. 10. 2013
k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2013

Čl. I.
Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne 8. října 2013 - usnesení č. 13/24/313 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/200 ze dne 31.1.2003 k šetření o stavu majetku ČSTV a subjektů sdružených, ke dni 1.1.2003). Slouží k udržení aktuální databáze údajů o sportovních zařízeních ve vlastnictví nebo v užívání SK a TJ, v okresních sdruženích a národních sportovních
svazech sdružených v ČUS, která byla pořízena na základě šetření o stavu majetku, uskutečněného
v roce 2003 a je každoročně pravidelně aktualizována.

Čl. II.
Základním souborem dat pasportu sportovních zařízení jsou údaje v informačním systému ČUS,
získané aktualizací k 31. prosince 2012. Jsou to údaje o objektech a zařízeních, sloužících ke sportovní a
tělovýchovné činnosti ČUS a členských subjektů ČUS, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu (v provozu),
v zákonné výpůjčce nebo v jiném existujícím právním vztahu, umožňujícím užívání sportovních zařízení a
majícím dopad na ekonomiku členských subjektů.

18

Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto sportovních zařízení došlo
od poslední aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných
technických parametrů, nebo k novému nabytí takových zařízení. Povinnost aktualizovat údaje pasportu
se stanovuje vždy, i tehdy, kdy bylo sportovní zařízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací investiční
akce s účastí dotace ze státního rozpočtu z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí ČR, s účastí dotací z územních rozpočtů nebo finančních zdrojů mimo státní a územní
rozpočty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíže stanoveném termínu po předání vybudovaného
díla do užívání.

Čl. III.
Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů v kartě pasportu jsou uvedeny v přílohách. Při
použití elektronického zpracování se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň SK/TJ,
která je součástí softwaru IS ČUS a je k dispozici na každém počítači, kde je software nainstalován
(soubor N_CSTV_TJ.doc v adresáři c:\sport_tj), případně je dostupná na internetové stránce ČUS (http://
www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html).
Pro zpracování v tiskové podobě použijí SK/TJ, případně svazy, formulář „Karta pasportu“ a všechny návazné číselníky a vysvětlivky tvořící nedílnou součást tohoto pokynu.
a) SK/TJ - způsob sběru aktualizovaných údajů o sportovních zařízeních a termín jejich předání určuje
svým SK/TJ příslušné okresní sdružení ČUS. Doporučuje se stanovit stejné termíny i způsob předání
(elektronicky prostřednictvím software IS ČUS nebo v písemné podobě), jako pro statistické údaje o
členské základně, neboť i na celostátní úrovni budou termíny totožné.
b) Okresní sdružení ČUS převedou do své databáze IS ČUS – modulu Pasport aktualizované údaje, které obdržela v elektronické či tiskové formě od SK a TJ, a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému
výboru ČUS do
10. února 2014
výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz.
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, pracoviště management sportu ČUS,
kovar@cuscz.cz, tel. 233 017 416;
c) Svazy sdružené v ČUS zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízeních byla předána VV ČUS,
v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz do

10. února 2014
zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici.
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, pracoviště management sporu ČUS,
opatrny@cuscz.cz, tel. 233 017 345;
d) ČUS provede kontrolu získaných dat do 20. února 2014 a uskuteční případné konzultace s okresními
sdruženími ČUS, resp. svazy.

e) Aktualizovaná data budou od 12. března 2014 k dispozici pro :
-

krajské organizace ČUS v krajských sestavách
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-

členské národní sportovní svazy v ČUS v sestavách podle sportů

Čl. IV.
1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů stejně jako z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace zabezpečuje pracoviště management sportu ČUS
(statistika@cuscz.cz) , tel. 233 017 416).

2. Nedílnou součástí tohoto pokynu je : Najdete na (www.cuscz.cz)


Příloha č. 1

- Karta pasportu SZ



Příloha č. 2

- Pokyny pro vyplňování karty pasportu SZ



Příloha č. 3

- Číselník A. Druhy zařízení a druhy povrchů
- Číselník B. Druh soutěže



Příloha č. 4

- Číselník C. Kódy okresů, vlastnictví majetku, vztahu k majetku a provozní způsobilosti objektu



Příloha č. 5

- Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku, kanalizace, vodní
zdroje, vytápění, povrchová úprava střechy a způsob využití zařízení

3. Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČSTV č. 7/2012 ze dne 9. 10. 2012 k aktualizaci pasportu tělovýchovných zařízení k 31.12.2012.
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 8. 10. 2013
JUDr. Miroslav Jansta v.r.
předseda ČUS

Plné znění pokynů, včetně příloh, najdete na webových stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
evidence-clenu-cus.html
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