
Okresní sdružení České unie sportu Šumperk 
Tyršova ul. č. 12, 787 01 Šumperk, tel. 583 214 436, e-mail  simicek.oscus @rps.cz 

mobil Šimíček 603 847 892, Vintrová 739 011 848 
____________________________________________________________________ 

 
http://sumperk.cuscz.cz/ 

 
 

 
Z P R A V O D A J 

 
2/2015 

 
 

ZÁŘÍ 2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBSAH : 
 
 
1) Konzultace a postup k úpravám stanov SK/TJ a zápisům do veřejného rejstříku 
 
2) Programy údržby sportovních zařízení pro rok 2015 

 
3) Úhrada členských příspěvků SK/TJ pro OS ČUS za rok 2015 
 
4) Vyhlášení programů na podporu sportu pro rok 2016 
     
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Informace pro členské SK/TJ a sportovní svazy  Okresního sdružení ČUS Šumperk 

 
 
 
 
 



1) Konzultace a postup k úpravám stanov SK/TJ a zápisům do veřejného rejstříku 
 

Nový Občanský zákoník, tedy Zákon 89/2012 Sb. vstoupil do platnosti 1. 1. 2014. Tento 
zákon řeší, mimo mnoho jiného dalšího, právní podmínky pro zřizování a činnost “spolků”, 
dříve občanských sdružení. Celá agenda registrace a evidence spolků přešla z Ministerstva 
vnitra ČR do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR, konkrétně Krajských soudů.  
  
     Od září roku 2014 uskutečnilo Servisní centrum sportu  (nově užívaný název pro 
kancelář či sekretariát) Okresního sdružení ČUS v Šumperku pro svoje členské SK/TJ, již 8 
skupinových a mnoho individuálních konzultací k tomu, jak upravit stanovy, aby odpovídaly 
platnému Občanskému zákoníku, jaké shromáždit doklady potřebné pro sepsání návrhu na 
změnu zápisu ve spolkovém rejstříku a jak samotný elektronický návrh sepsat, či návrh jsme 
pro ně zpracovali u nás. Konzultací se zúčastnili zástupci ze 78 SK/TJ. Nejbližší další termín je 
vypsán na 16. září 2015 od 15.30 hodin v budově OS ČUS Šumperk. Zatím se přihlásilo pět 
SK/TJ, místo tedy stále ještě je. 
 
 Vnímáme, že v klubech a jednotách mají dobrovolní pracovníci celou řadu jiných 
starostí a problémů k řešení, nicméně věnujte prosím i této záležitosti patřičnou pozornost, ať 
se třeba v budoucnu vaše SK/TJ nedostane do nějakých problémů. Radí vám s přípravou všech 
souvisejících záležitostí předcházejících návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku i se 
samotným zápisem pomůžeme! 
 
 
2) Programy údržby sportovních zařízení pro rok 2015 
  

Řada klubů a jednot byla v roce 2015 zařazena do programů podpory provozu a údržby 
sportovních zařízení a to jak z programů MŠMT cestou FAČR a ČUS, tak z programu 
Olomouckého kraje cestou OS ČUS Šumperk. Všechny SK/TJ do těchto programů zařazené 
obdržely příslušné smlouvy, resp. v případě MŠMT i finanční prostředky. 

 
Připomínáme, že konečné termíny pro vyúčtování těchto dotací jsou: 

 
- u státních dotací MŠMT cestou FAČR a ČUS je termín předložení vyúčtování, dokladů 

atd. do 15. 10. 2015, zde byly smlouvy uzavírány mezi SK/TJ a FAČR, resp. ČUS Praha. 
 
- u dotací z rozpočtu Olomouckého kraje cestou OS ČUS Šumperk je termín předložení 

vyúčtování do 19. 11. 2015, zde byly smlouvy uzavírány mezi SK/TJ a OS ČUS Šumperk. 
 

 
Informace, dotazy a porady v těchto záležitostech u Ing. Vintrové, tel.739 011 848. 
 

Pokud se týká programu III. MŠMT pro rok 2015 – „Činnost sportovních organizací“, do 
kterého se v našem okrese přihlásilo 18 SK/TJ, tak dosud nebyly ze strany MŠMT vydány žádné 
pokyny či zahájeno financování. Neoficiálním důvodem jsou údajně personální změny 
v úřednickém aparátu MŠMT. Případě získání jakýchkoliv dalších zpráv k této věci vás budeme 
bezprostředně informovat. 
 
 



3) Úhrada členských příspěvků SK/TJ pro OS ČUS za rok 2015 
 
V návaznosti na Stanovy OS ČUS Šumperk  hradí každá členská SK/TJ roční členský příspěvek 
OS ČUS Šumperk ve výši 600.- (šest set korun českých) za jednotu či klub. Hrazen bude opět 
především bezhotovostní formou a to ve prospěch účtu OS ČUS Šumperk  2638841/0100 
s uvedením variabilního symbolu platby, který vám v příloze zasíláme.  
 V mimořádných případech, je možno po předchozí dohodě členský příspěvek složit 
hotově do pokladny OS ČUS Šumperk. 
 Podle našich záznamů příspěvek za rok 2015 již uhradily – So Hrabenov, FK Hanušovice, 
FK Úsov, TJ Postřelmov, BMX Team Šumperk 
 
 Termín pro úhradu členského příspěvku za rok 2015 je stanoven do 30. 11. 2015. 
 
 
 
 
4) Vyhlášení programů na podporu sportu pro rok 2016 
 

K přípravě programů na podporu sportu MŠMT pro rok 2016 jsme obdrželi následující 
informaci: 

„Na základě průběžně probíhajících jednání mezi Českou unií sportu a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, byla získána informace, ze které vyplývá, že MŠMT dosud zpracovává 
podmínky pro vyhlášení programů v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016. Protože 
podklady ještě nemohly být schváleny v rámci MŠMT, nebyly podmínky pro podávání žádostí 
o poskytnutí dotací v roce 2016 na stránkách MŠMT dosud  uveřejněny. Jejich uveřejnění bylo 
odloženo s tím, že při vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016 dojde i k přiměřenému 
prodloužení termínu pro předkládání žádostí.  

Vývoj situace bude ČUS sledovat a o uveřejnění podmínek pro rok 2016 Vás budeme 
informovat. „ 
 

Uvedená informace se týká jak programů na provoz a údržbu sportovních zařízení, tak 
programu v oblasti investiční činnosti, ale i dalších. 

 
Pokud se týká programu na podporu údržby sportovních zařízení z dotace 

Olomouckého kraje pro rok 2016, bude tento program vyhlášen po schválení rozpočtu 
zastupitelstvem Olomouckého kraje, což lze očekávat ve IV. čtvrtletí 2015. Týká se to také 
programů na podporu celoroční sportovní činnosti i podporu významných sportovních akcí. 
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