
Projekt Servisních center sportu 
Materiál pro interní potřebu ČUS   

 

 Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního 

procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace českého sportovního prostředí. 

 

 Pozitivní změny do českého sportovního prostředí přinese i předpokládaná synergická 

spolupráce s Českým olympijským výborem, který, jak má deklarováno ve svých stanovách, 

předpokládá navázání úzké spolupráce s kraji a regiony formou klubu regionálních zástupců. 

 

 Hlavním cílem celého transformačního procesu pak je, vrátit sport do každodenního 

života široké veřejnosti, umožnit maximální dostupnost sportovní infrastruktury, zajistit 

specializovaný servis sportovním subjektům a jejich dobrovolným funkcionářům a podpořit rozvoj 

sportovních talentů. 

 

 Pro splnění těchto důležitých úkolů vytváří ČUS síť odborných servisních pracovišť 

(Servisních center sportu) na úrovni krajů a následně regionů, která je v souladu se záměry 

Českého olympijského výboru jedním z nových článků péče o výkonnostní a mládežnický sport. 
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Smysl Servisních center sportu 
 

Základní premisy 

   Všechny sdružené TJ, SK a sportovní svazy mají právo na stejný servis 

   Nesdružené sportovní subjekty i veřejnost mají možnost využívat servisní      

činnosti SCS ve svůj prospěch 

   SCS budou plnit servisní funkci pro celé sportovní prostředí 

   Z důvodu zajištění efektivity dochází ve shodě s ČOV k propojení s již existující 

strukturou ČUS. 

 

Proto cílem projektu je tyto premisy naplnit tak, aby SCS: 

   bylo profesionální, odborné pracoviště servisního typu otevřené pro všechny 

sportovní subjekty 

   reagovalo na měnící se potřeby sportovního prostředí 

   bylo sebevědomým, respektovaným a vyhledávaným partnerem pro svoji 

profesionalitu, efektivnost a kvalitu služeb 

   bylo stabilní, s více zdrojovým finančním zajištěním. 
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Zájem o služby v nabízených oblastech

88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%

Služby v právní oblasti Služby v ekonomické oblasti

Služby v oblasti metodické a organizační Zázemí kanceláře (osobní poradenství)

Nutnost servisu pro činnost SK a TJ 
 Dle průzkumu mezi téměř 10 000 SK a TJ je pro jejich sportovní činnost naprosto nezbytné, 

aby měly zajištěn odborný administrativně – ekonomický servis, který nejsou schopny svými 

vlastními silami zajistit. 

 V předchozím období byl tento servis pro SK, TJ zajišťován ČSTV (ČUS) zdarma.  

 V současné době SK, TJ zvládají realizaci sportovní činnosti a výchovu mládeže 

dobrovolnými trenéry a cvičiteli, ale již nemají kapacity ani finanční zdroje na úhradu 

nákladů za vedení agendy spojené s činností občanského sdružení. 

 Mezi nejžádanější služby patří: 
 Právo: oblast stanov, majetku a smluvních vztahů 

 Ekonomika: vyúčtování grantů a dotací, daňová přiznání, účetnictví (poradenství) 

 Organizace: informační servis prostřednictvím webu (granty, soutěže, energetické aukce apod.) 

 Propagace sportu: kalendář akcí, oceňování dobrovolníků, ankety o nejlepšího sportovce 
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Propojení SCS se strukturou ČUS 
 

Smysl propojení:  

   ekonomický – nezřizovat nové subjekty a využít synergických efektů ke zvýšení 

ekonomické efektivity poskytovaných služeb sportovnímu prostředí (nejen ČUS) 

   organizační – společné agendy, využití stávajícího zázemí a sjednaných služeb. 

 

Nové úkoly a role SCS: 

   spoluvytváření podmínek pro sport (nejen pro subjekty ČUS) – otevření se 

sportovnímu prostředí 

   konstituování SCS nižších územních celků (SCS v regionech – dříve okresech) – 

přiblížení se cílovým uživatelům. 

 

Servisní centra sportu ze své podstaty budou plnit tyto role: 

1)  odborného pracoviště zajišťujícího specializovaný servis sportovním subjektům, 

především dobrovolným sportovním funkcionářům TJ, SK daného regionu 

2)   spolutvůrce podmínek pro sport v daném územním celku (ve spolupráci se 

samosprávou) 

3)   garanta kvality. 
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1) Role odborného pracoviště 
 

I. Kompletní administrativně-ekonomický servis 

 Administrace neinvestičních dotací – Programy MŠMT (metodiky předkládání 

žádostí, administrace smluvní dokumentace, zpracování příslušné dokumentace 

k daným programům, kontrolní činnost, zpracování vyúčtování a komletace 

vyúčtování včetně poradenské činnosti). 

 Administrace investičních dotací - dle investic sportovního subjektu - poradenství 

a konzultace při zpracování dokumentace pro zadávací řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, případné poskytnutí 

vzorové dokumentace pro zadávací řízení a vzorové dokumentace pro uzavření 

dodavatelských smluv, např. pro Fotbalovou asociaci ČR program MŠMT Zelené 

trávníky. 

 Vedení účetní agendy, zpracování účetní závěrky, vedení personální a mzdové 

agendy,  

 Vyúčtování státních, krajských, obecních dotací, které vyúčtování podléhají 

 Vedení DHM a inventarizace majetku dle požadavků sportovního subjektu. 
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 II. Činnosti v oblasti organizačně sportovní: 

  Spolupráce při evidenci členské základny přes sdružené SK/TJ, pasportizace 

tělovýchovných zařízení (s možností rozšíření na městské, obecní, školní, firemní, 

soukromé) 

 Metodická pomoc: vznik/zánik SK/TJ, slučování, pomoc při každodenní činnosti, 

 Součinnost při vzdělávání dobrovolníků v oblasti sportu (trenéři, rozhodčí, …) 

 Součinnost při uplatňování žádostí o grantové projekty, účelové dotace a další 

podpory poskytované samosprávou, 

 Zastupování v jednáních s územní samosprávou – např. komise pro sport, 

 Komunikace s orgány státní správy (finanční úřad, katastrální úřad), 

 Poskytování informací z územních samospráv týkající se možností čerpání dotačních 

titulů, 

 Poskytování informací ze sportovního subjektu na web stránkách KO a OS ČUS nebo 

přímo na stránkách sportovního subjektu, 

 Organizační a metodická pomoc při pořádání akcí „Nejúspěšnější sportovec 

sportovního subjektu kraje nebo okresu“ (pokud se pořádá). 
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III. Pomoc v legislativní oblasti: 

 Odborně metodická pomoc dobrovolným funkcionářům v SK/TJ, 

 Spolupráce při metodické a právní pomoci při mimořádných událostech (povodně, 

havárie…). 

 

IV. Další poskytovaný servis 

 Poskytnutí kancelářských prostor – zasedací místnosti, poskytnutí kancelářských 

prostor – kancelář pro práci sekretářů sportovních svazů, poskytnutí kancelářských 

prostor – příslušenství: sklad, archiv, sociální zařízení, 

 Zapůjčení projekční techniky a prostředků pro prezentace, 

 Úklidové služby vč. likvidace kancelářského odpadu, 

 Archivace tiskovin a materiálů, 

 Součinnost při využití autoprovozu, 

 Součinnost při realizaci sportovně technického řízení soutěží, 

 Poštovní a spojové služby, vč. internetu a emailu, 

 Kopírování 
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2) Spoluvytváření podmínek pro sport v 
daném území 

 

Cílem je průběžné zjišťování potřeb sportovců daného územního 
celku a prosazování nástrojů k jejich uspokojování. 

 

I. Spolupráce s ostatními střešními organizacemi a jejich subjekty, 

II. Spolupráce se samosprávami (Kraje, města, obce – loterie, 
lobbing) 

III. Vztahy k veřejnosti (spolupráce na sportovních projektech pro 
veřejnost) 

IV. Vztahy k médiím (pozitivní prezentace) 

V. Vlastní motivační systémy (vyhlašování sportovců, ocenění 
dobrovolných funkcionářů apod.) 

VI. Vztah ke komerční sféře (partnerství při organizování sportovního 
vyžití, tzv. firemní sport) 
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SCS 

Samospráva 

Ostatní 
střešní 

organizace 

Sdružené 
TJ, SK 

Veřejnost 

Média 

Firemní 
sektor 

Nastavení kontrolních 
mechanismů 

Fungování kontrolních 
mechanismů 

Zpětná vazba 

Vyhodnocování 

Provádění opatření 

3) Garant kvality 
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Financování Servisních center sportu 
Celý projekt SCS je založen na principech více zdrojového financování  kombinujícího 

na jednotlivých územních úrovních tyto základní zdroje příjmů: 

⁺ státní dotace  

⁺ dotace o samospráv 

⁺ příspěvky členských organizací 

⁺ platby za poskytované služby 

⁺ komerční aktivity 

Projekt SCS  s vědomím, že činnost SCS není možné postavit na tržním principu, 

klade důraz, aby: 

• činnost SCS probíhala nákladově efektivním způsobem, 

• spolupráce SCS s ostatními subjekty byla konkurenční výhodou, 

• SCS účelně alokovalo získané finanční zdroje, 

• více zdrojové financování přineslo z dlouhodobého hlediska finanční stabilitu a 

jistotu pro činnost SCS. 
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Princip více zdrojového financování SCS dle  

územních úrovní a zdrojů 

ČUS 

KO ČUS 

OS ČUS OS ČUS 

KO ČUS 

STÁT SLUŽBY 
KO-

MERCE 

ČUS 
projekt 

SCS 

SAMO-
SPRÁVA 

SLUŽBY 
KO-

MERCE 

ČUS 
projekt 

SCS 

SAMO-
SPRÁVA 

SLUŽBY 
KO-

MERCE 
ČLENI 

Česká unie sportu © Ing. Holub Vítězslav 



Závěr 
Projekt Servisních center sportu je projektem, jehož realizace pomůže: 

 

 tisícům dobrovolníků ve sportu, věnovat se především aktivnímu sportu a  výchově 

dětí ke sportu bez omezení z narůstající administrativy 

 samosprávám s nastavením podmínek pro občany věnující se sportu jako 

pozitivnímu životnímu stylu 

 státu ke změně orientace občanů od konzumního života k aktivnímu, zdraví 

prospívajícímu životu, k přirozenému předání této hodnotové orientace z rodičů na 

děti  

 přinese mnoho dalších doprovodných pozitivních efektů ať se do projektu zapojí 

kdokoliv. 

 

PROTO JE SMYSLUPLNÉ PROJEKT SCS PODPOŘIT,  

JE TO INVESTICE DO LIDÍ A BUDOUCNOSTI! 
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