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Zpravodaj  České unie sportu -  

Českého svazu tělesné výchovy 

Speciální vydání  

k přejmenování organizace 
 

Nový výkonný výbor a změny v ČSTV  
 

 Před rokem a čtyřmi měsíci, 28. 1. 2012, byl delegáty 25. valné hromady 

zvolen nový sedmnáctičlenný Výkonný výbor ČSTV.  Předsedou ČSTV byl 

zvolen JUDr. Miroslav Jansta, členy VV ČSTV byli zvoleni Ing. Radim 

Adamec, Ing. Karel Bauer, CSc., Ing. Marek Hájek, PaedDr. Zdeněk Haník, 

PhD., Ing. Vítězslav Holub, Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., Ing. Jaroslav Chvalný, 

Ing. Ivo Kaderka, CSc., Mgr. Zdeněk Krátký, Mgr. Zdeněk Kubec, Miroslav 

Pelta, Václav Shejbal, Pavel Suk, Richard Šach, Mgr. Filip Šuman a PaedDr. 

Libor Varhaník. Sedmičlenná Revizní komise ČSTV byla zvolena ve složení 

Leopold Bambula, Bc. Miroslava Čertíková, Milan Homolka, PaedDr. Petr 

Kment, Ing. Jindřich Langr, JUDr. Jan Obst a Ing. Jaroslav Pazdera. VV ČSTV 

zvolil téhož dne za místopředsedy Marka Hájka a Miroslava Peltu. Předsedou 

RK ČSTV byl jejími členy zvolen PaedDr. Petr Kment.  

 

 VV ČSTV zahájil své působení jednáními s rozhodujícími představiteli státu 

a partnery ze sportovního prostředí. Cílem bylo bezodkladně zahájit 

transformaci paralyzované organizace. Bylo nutné zajistit nezbytné 

prostředky pro její vlastní existenci v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu, a navrátit organizaci, po ztrátě společnosti Sazka, a.s., důvěru 

členů i veřejnosti. Všechny tyto aktivity směřovaly k restrukturalizaci 

sportovního prostředí v ČR, ve kterém bude mít ČSTV své pevné místo. Pro 

jednotlivé klíčové činnosti ustavil výbor sedm pracovních komisí, které 

dostaly za úkol řešit restrukturalizaci, financování, péči o sportovní kluby a 

tělovýchovné jednoty, strategii horských středisek, Sportovní centrum 

Nymburk, změnu sídla a mediální komunikaci. Výbor obratem přijal také 

řadu organizačních opatření, která se postupně promítla v ročních úsporách 

v řádech milionů korun, a ihned v prvních měsících svého působení zadal 

vypracování potřebných analýz, ze kterých budou při své činnosti vycházet 

jednotlivé pracovní komise. ČSTV také utlumil aktivity ve Všesportovním 

kolegiu, které bylo nefunkční.   

 

 26. VH ČSTV schválila 28. 4. 2012 Zásady další činnosti ČSTV, jako základní 

program pro záchranu a transformaci ČSTV  a vytvoření jeho role v nově se 

tvořící struktuře českého sportovního prostředí. Ta spočívá, vedle správy 

svého majetku, především v pozici dodavatele služeb. Mezi stanovené 

priority nového výboru byly zařazeny personální a ekonomická stabilizace, 

vypořádání se s dluhy, efektivní využití majetku, ustavení servisních center 

sportu, koordinace postupu s ČOV v novelizaci Stanov ČSTV a obnovení 

dobrého jména organizace. Úkolem bylo též vyvodit závěry z analýzy příčin 

ztráty společnosti SAZKA, a.s. 
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      Provedení analýz a zjištění skutečného stavu 

organizace bylo časově a profesně náročné, avšak 

nevyhnutné. Došlo ke zmapování nevypořádaných 

závazků a dluhů, pohledávek a úrovně hospodaření 

s majetkem ČSTV. Řadu dluhů, způsobených 

předchozím dlouholetým vedením ČSTV, se podařilo 

zlikvidovat splacením, nebo dohodou o narovnání. 

Zásadní dluhy, především z neuzavřeného soudního 

sporu se Sdružením sportovních svazů ČR ve výši více 

jak 180 mil. Kč, stále zůstávají hlavním limitem 

rozvoje činnosti naší organizace.  

          V centru ČSTV v Praze byla dokončena úsporná 

opatření v aparátu, který byl stabilizován 

v nejnutnějším potřebném rozsahu. Došlo ke snížení 

počtu zaměstnanců v ČSTV i ve střediscích, byly 

dramaticky sníženy náklady na činnost. V sekretariátu 

ČSTV pracuje nyní celkem 15 zaměstnanců. Byly 

zásadně sníženy náklady odstraněním leasingů 

vozidel, levnějším nákupem odborných služeb, včetně 

právních. Radikálně byly sníženy náklady volených 

orgánů, neboť předseda, místopředsedové i členové 

výkonného výboru nepobírají za působení ve funkcích 

žádné finanční odměny. Celkově došlo v nákladech na 

aparát k úsporám přes 5 mil. Kč v porovnání s rokem 

2011 (30%). Významně se podařilo zlepšit výsledky v 

hospodářské činnosti. 

   Tabulka: Vývoj hospodaření ČSTV s majetkem   

          Urychleně bylo zahájeno řešení prvních ze 

stanovených úkolů. Ve spolupráci s právními 

kancelářemi byla na základě analýzy příčin ztráty 

společnosti SAZKA, a.s., důkladně připravována a 

podána žaloba na JUDr. Aleše Hušáka, bývalého 

předsedu představenstva a generálního ředitele 

SAZKA, a.s. Byla podána další trestní oznámení, 

v souvislosti s podezřením na páchání trestné činnosti 

při řízení SAZKA, a.s. Jednáním s MŠMT došlo ke 

stabilizaci financování. Dalším cílem je postupně 

dosáhnout systémového financování činnosti ČSTV. 

Komise VV ČSTV pro strategii péče o SK/TJ spustila 

projekt Servisních center sportu, která budou 

poskytovat služby sportovním klubům a svazům v kraji 

i okrese. Značné snížení nákladů na provoz a údržbu 

přinesla optimalizace správy majetku ČSTV. Analýza 

shledala, že správa středisek Plavecký stadion Podolí 

a Lyžařský areál Zadov je při správném nastavení pro 

ČSTV perspektivní. Byl zde korigován počet 

zaměstnanců, byly vypovězeny nevýhodné smlouvy a 

zefektivněn provoz. Naopak Sportovní centrum 

Brandýs n. Labem a celý areál v Praze na Strahově, i 

přes výrazně zlepšené hospodářské výsledky v roce 

2012 a fakt, že se podařilo získat od státu některé 

pozemky, je pro ČSTV zátěží. Proto 27. VH ČSTV 

schválila jeho prodej a převod na fotbalovou asociaci 

a atletický svaz. Analýza stavu správy majetku 

v horských akciových společnostech ve Špindlerově 

Mlýně, v Peci p. Sněžkou a v Harrachově, vyhodnocení 

jejich rentability i potřeb investovat, vyústily po 

projednání v příslušné komisi v závěr, pronajmout 

majetkově a ekonomicky složitější podniky ve 

Špindlerově Mlýně a v Peci p. Sněžkou, a areál 

v Harrachově dál spravovat. Reálné obrysy přináší 

úsilí k přestěhování sídla ČSTV z nevyhovujících a 

nedůstojných prostor v tribunách Strahovského 

spartakiádního stadionu.  

        

Předpokladem pro trvalý rozvoj naší organizace, pro 

poskytování kvalitních služeb svazům, základním 

článkům – SK/TJ, i dalším zájemcům o servis v oblasti 

sportu, je stabilizace jednoty sportovních svazů a 

sounáležitost regionálních sdružení ve struktuře 

ČSTV. Tímto cílem jsou motivovány veškeré 

prováděné změny.  

 

 

 
Vývoj HV běžné Hospodářské činnosti za roky 2007-2012
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Změny v českém sportu 
 

Restrukturalizaci sportovního prostředí, zahájenou v úvodu roku 2012 po zvolení nového Výkonného výboru 

ČSTV v čele s Miroslavem Janstou, umožnilo i zvolení nového vedení Českého olympijského výboru a 

jeho nového předsedy Jiřího Kejvala. V průběhu několika málo měsíců se tak proces transformace 

posunul o významný krok vpřed. 

Dne 11. 4. 2013 schválilo Plénum Českého olympijského výboru nové Stanovy ČOV. Olympijský výbor dostal 

novou strukturu, která zohledňuje jeho novou roli zastřešující sportovní organizace, a která umožňuje 

zastoupení sportovních klubů a tělovýchovných jednot v rámci vlastní organizace ČOV. Úpravou stanov byl 

zřízen nový Český klub regionálních zástupců s pětičlenným zastoupením v Plénu ČOV. Také role aktivních 

sportovců v rámci Českého olympijského výboru výrazně posílí. Podle novely Stanov ČOV budou mít sportovci v 

nejvyšším orgánu ČOV také pět zástupců. Další zásadní novinkou je jednotné členství pro olympijské i 

neolympijské sporty.  

 

  

 

 

Český svaz tělesné výchovy maximálně koordinoval svůj postup s kroky Českého olympijského výboru tak, aby 

mohl následně, v rámci probíhající transformace, na přijímané změny reagovat. Proto se 27. 4. 2013, 

s krátkým odstupem po Plénu ČOV, konala 28. valná hromada ČSTV. Kromě výročních zpráv schválila změnu 

názvu organizace a současně i novelu stanov. Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je nyní Českou unií sportu 

(ČUS). Změny ve Stanovách ČSTV nebyly na rozdíl od ČOV nijak rozsáhlé ani zásadní. Ústředním motivem 

novelizace Stanov ČSTV, vedle změny názvu, byly potřebné formální a právní úpravy textu, zakotvení vzniku a 

možnosti fungování Servisních center sportu, a respektování změn ve struktuře českého sportovního prostředí, 

který je nyní zastřešen Českým olympijským výborem.  
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Důkladná příprava novely Stanov ČSTV 
  

 Výkonný výbor ČSTV v souladu se Zásadami další činnosti 

ČSTV, které projednala a schválila 26. valná hromada ČSTV 28. 

dubna 2012, schválil dne 26. 6. 2012 postup přípravy novely 

Stanov ČSTV. Novela měla reagovat především na změny v 

ČSTV, ke kterým dochází v rámci probíhající restrukturalizace 

sportovního prostředí. 

Návrh novely vypracovala Komise VV ČSTV pro restrukturaliza-

ci sportovního prostředí ve spolupráci s Legislativním odděle-

ním ČSTV. Po obsahové stránce je novela zaměřena především 

na dvě oblasti. Na prohloubení integrace s Českým olympij-

ským výborem a zakotvení Servisních center sportu do Stanov 

ČSTV. Současně jsou provedeny i formální úpravy, jde zejmé-

na o sjednocení užívané terminologie, zpřesnění některých 

článků a úpravu závěrečných ustanovení. 

K návrhu novely se vyjádřila Legislativní rada VV ČSTV a návrh 

byl předložen k připomínkovému řízení sdruženým subjektům 

ČSTV. V připomínkovém řízení se vyjádřilo 12 okresních sdru-

žení a 5 národních sportovních svazů. Po vyhodnocení a zapracování připomínek byli s upraveným zněním návr-

hu novely seznámeni zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ na celostátních poradách  23. 10. 

2012 a 24. 10. 2012. 

Finálním krokem příprav novely bylo projednání podnětů z připomínkového řízení v Legislativní radě. Legisla-

tivní rada zaujala souhlasné stanovisko a doporučila VV ČSTV předložené znění návrhu novely Stanov ČSTV 

schválit a předložit ke schválení delegátům 27. valné hromady ČSTV, konané dne 1. 12. 2012. 

Výkonný výbor ČSTV 6. 11. 2012 projednal připravenou novelu stanov. Navrhl však nepředkládat 27. valné hro-

madě ČSTV ke schválení připravený návrh novely stanov, jak bylo původně v plánu. Důvodem byla nutnost za-

chování časové souslednosti a obsahově koordinovat připravenou novelu Stanov ČSTV s teprve vznikající nove-

lou Stanov ČOV, která bude odrážet jeho hlubší strukturální změny. Šlo pouze o to, nepředbíhat v úpravách 

stanov olympijský výbor, neboť by mohly vzniknout následné potřeby dalších úprav Stanov ČSTV. Výkonný vý-

bor proto po diskusi přijal Usnesení č. 12/13/160, kterým mj. pozastavil předložení návrhu novely Stanov ČSTV 

delegátům 27. VH ČSTV 1. 12. 2012. Na základě tohoto usnesení 27. valná hromada ČSTV návrh novely stanov 

neprojednávala. Návrh novely Stanov ČSTV, projednávaný na celostátních poradách 23. 10. 2012 a 24. 10. 2012 

a připravovaný pro 27. VH ČSTV zůstává od té doby v nezměněné podobě. 

V období říjen 2012 až leden 2013 se konala řada jednání na úrovni vedení ČSTV, zejména předsedy a místo-

předsedů ČSTV, předsedy Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí a předsedy Legislativní 

rady VV ČSTV a ČOV, s vedením ČOV k záměrům připravované novely Stanov ČOV a jeho organizačního uspořá-

dání. Ze všech jednání jednoznačně vyplynulo, že připravované změny v působnosti ČOV jsou v souladu s de-

klarovanými zájmy ČSTV a schválenými Zásadami jeho další činnosti. ČOV zejména respektoval zakotvení regi-

onální struktury ČSTV, což mj. deklaroval zřízením pozice zmocněnce ČOV pro regiony, kterým byl jmenován 

místopředseda ČSTV Ing. Marek Hájek. V nově přijaté struktuře ČOV bude mít ČSTV zastoupení prostřednictvím 

svých členů, reprezentovaných zástupci svazů, ale i regionů. Změny v  ČOV tak respektují nejvyšší míru auto-

nomie ČSTV i jeho přirozený podíl na „hlasovacích právech“ v orgánech ČOV. 

Legislativní rada doporučila novelizovat Stanovy ČSTV i přes fakt, že spolkové prostředí v dohledné době ovliv-

ní nový Občanský zákoník. Nový zákon, jehož účinnost počíná dnem 1. leden 2014, přinese i další možné úpravy 

Stanov ČSTV. Důsledky se však budou týkat pouze formálních legislativních podmínek a vazeb, nebudou nijak 

zasahovat do vlastního obsahu činnosti spolků. Navíc bude stanoveno poměrně dlouhé přechodné období tří 

let. Proto ani tento fakt – platnost nového občanského zákoníku – nebyl důvodem dále vyčkávat s obsahovou 

novelou Stanov ČSTV. 
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Přejmenování bylo neodkladné 
 

Samostatným bodem doprovázejícím novelizaci Stanov 

ČSTV byl návrh na změnu názvu naší organizace. Jedno-

značně se stále více potvrzovala potřeba změny názvu. 

Důvodů pro přijetí změny stále přibývalo a nový název se 

ukázal pro budoucnost naší organizace jako nezbytný.  

Z operativního průzkumu mezi členskou základnou jed-

noznačně vyplynulo, že naprostá většina sdružených or-

ganizací již v současné době podporuje změnu názvu or-

ganizace. V rámci interní diskuse v ČSTV byly v užším 

výběru posuzovány celkem tři varianty možného nového 

názvu ČSTV vycházející ze sousloví Česká sportovní unie. 

Přibývalo zároveň argumentů, proč již přejmenování ne-

odkládat. ČSTV není, až na lokální výjimky, respektova-

né jméno. Převládá negativní veřejné mínění, extrémně 

zesílené po ztrátě Sazky, což je s příchodem mladších 

generací zastupitelů do samospráv i do parlamentu stále 

citelnější překážka při jednání s politickými partnery – 

obcemi, městy, kraji, ale i vládou či členy parlamentu. 

Důvodem pro změnu názvu byla i změna zaměření a účelu existence naší organizace a také její nová pozi-

ce ve struktuře organizovaného sportu v ČR, kdy těžiště práce bude v poskytování servisu sportovním sub-

jektům celého sportovního prostředí. 

Nové jméno servisní střešní sportovní organizace bude prezentováno současně s novými Stanovami České-

ho olympijského výboru. Provést změnu právě v tento okamžik, kdy dochází i k úpravám struktury ČOV, 

doporučují i marketingoví odborníci. 

Přejmenování ČSTV je integrální součástí postu-

pujícího procesu transformace českého sportov-

ního prostředí. 

Změna názvu tak ve faktické rovině uzavřela ne-

blahé období organizace i českého sportu, který 

vlastní vinou přišel o možnosti systémového fi-

nancování, o řadu majetků a pošramotil si dobré 

jméno před veřejností i politickou reprezentací. 

Nový název také ztratí pachuť centrálně a stra-

nicky řízené „tělovýchovy“ v rámci jednotné Ná-

rodní fronty před rokem 1989, kdy ČSTV bylo ná-

strojem totalitního režimu. 

 

 

Výkonný výbor ČSTV je přesvědčen, že změna názvu občanského sdružení ČSTV, provázející jeho 

novou roli ve sportovním prostředí, přispívá jednoznačně pozitivně k posílení dobrého jména organi-

zace, uchování toho pozitivního, co bez politického podtextu vykonala a dokázala. Bude důstojným 

zázemím pro činnost desetitisíců dobrovolných pracovníků ve sportu a bude i nadále znamenat nepo-

minutelnou hodnotu.  
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Česká unie sportu, nově zvolený název pro Český svaz tělesné výchovy, odráží novou úlohu a postavení ČSTV 

v českém sportovním prostředí, jako moderní, dynamické a emancipované sportovní organizace zastupující 

zájmy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot a poskytující servis sportovnímu prostředí 

v České republice1. 

 Změna názvu výrazně symbolizuje transformaci celého českého sportovního prostředí. Nový název organiza-

ce a nové logo, lépe odráží novou funkci a důstojné postavení ČSTV v českém sportovním prostředí. 

 Původní název Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) byl ustaven 4. března 1957 (v roce 1990 jej na-

hradil Český svaz tělesné výchovy)2. Dnes již ve významu tehdejší doby je výraz „tělesná výchova“ archaický, 

neužívaný a současným obsahem zavádějící. V dané době byly na základě zákona č. 68/1956 Sb. o jednotné 

organizaci tělesné výchovy definovány úkoly „tělesné výchovy“ v udržování a zlepšování zdraví lidu, zvyšování 

jeho tělesné zdatnosti, pracovní výkonnosti a branné připravenosti. Tělesná výchova měla vést k odhodlanosti 

a statečnosti při bránění lidově demokratického zřízení. 

Historicky je termín „svaz“ u tohoto typu sportovních organizací, kdysi povinně sjednocených v Národní fron-

tě, spojován s tímto povinným členstvím (podobně např. Svaz pro spolupráci s armádou), které mj. s sebou 

neslo potlačení nebo i úplné zrušení řady podobných sportovních organizací (např. Česká obec sokolská aj.). 

Výraz „svaz“ u našeho typu organizace nepokládáme za vhodný i proto, že naše organizace nesdružuje jen 

„svazy“, ale také sportovní kluby a jednoty. Není proto důvodu, aby ve společném názvu byl a priori evokován 

název jen jedné ze složek. Výraz UNIE se jeví v tomto smyslu jako daleko vyváženější (viz dále). 

Dnešní ČESKÁ UNIE SPORTU si neklade ambice, které jí nepřísluší a nemá je ve svých stanovách, nehodlá vy-

chovávat „lid“ ani své členy, nýbrž zastupovat zájmy svých členů, poskytovat jim servis a podporu, usilovat o 

zlepšení podmínek pro český sport. V tomto ohledu je původní název ČSTV v rozporu se stanovami tohoto ob-

čanského sdružení. 

 V novém názvu ČESKÁ UNIE SPORTU, je zachováno slovo „ČESKÁ“, které odkazuje na úctu k pozitivním prv-

kům historie a tradice českého sportu a ČSTV. Klade důraz na hrdost nad významem a výsledky úspěchů české-

ho sportu doma i v zahraničí. Zdůrazňuje celostátní působnost a podstatnou novou úlohu organizace spočívají-

cí v servisu pro sportovní organizace v regionálních strukturách státu. 

Jako druhé nosné slovo bylo zvoleno slovo „UNIE“ jako výraz pro pevné a jednotné spojení, sjednocení, sdru-

žení různých organizací a zároveň organizace takto vzniklé3. Jde o výraz dnes běžně používaný i v neziskovém 

sektoru, je přijatelný z hlediska jazykového i politologického v širším slova významu4. 

Česká unie sportu - ČUS 

 

 

1V rámci interní diskuse v ČSTV byly v užším výběru posuzovány celkem tři varianty možného nového názvu ČSTV: Unie českého 
sportu, Česká sportovní unie, Česká unie sportu. Tyto názvy byly předloženy k celosvazové diskusi na 27. valné hromadě ČSTV dne 
1. 12. 2012 současně s možností vyjádřit názor na změnu názvu organizace. Z operativního průzkumu mezi členskou základnou 
jednoznačně vyplynulo, že naprostá většina sdružených organizací podporuje změnu názvu. K termínu 20. března 2013 pouze dvě 
regionální organizace se vyjádřily proti změně názvu s tím, že se v místě podařilo napravit a udržet dobré jméno organizace. Ná-
zvu ČESKÁ UNIE SPORTU byla dána přednost zejména z technických a praktických důvodů uvedených v textu a také z důvodu mož-

nosti registrace názvu a loga organizace na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. 

2V návaznosti na XX. sjezd KSSS v únoru 1956 se konala 11.-15. června 1956 celostátní konference KSČ, která rozhodla o vytvoření 
jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace a přenést na ní úkoly Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS), založe-
ného Národním shromážděním v roce 1952. Po konferenci KSČ přijalo jimi ovládané Národní shromáždění 20. prosince 1956 nový 

zákon o organizaci tělesné výchovy. Ostatní sportovní výbory se zrušily. 

3Viz Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 1977, str. 794.  
4Výrazu „asociace“, který též znamená sdružování, sdružení, společenství, nebyla dána přednost proto, že významově představuje 
především „volné spojení organizací téhož druhu“ (viz Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 1977, str. 75). Naše orga-
nizace je však jednotným celkem s výraznými pravidly pro své členství, působení a rozhodování. Druhým důvodem je mnohoznač-
nost a významová nejednoznačnost tohoto výrazu (např. společný výskyt předmětů, ekonomické spojení, rozptýlené skupiny hvězd, 

spojení opačně nabitých atomů, psychický jev atd.), kde pravý význam záleží teprve na použitém kontextu.  
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 Slovo „SPORTU“ vystihuje v nejširší možné míře – 

v souladu se stanovami – předmět a vlastní obsah čin-

nosti ČESKÉ UNIE SPORTU. Odpovídá nyní i nejvyššímu 

smyslu transformace českého sportovního prostředí, 

jeho integraci, jednotě a vztahu k nejvyšším hodno-

tám olympismu v gesci Českého olympijského výboru. 

Použití termínu „sport“ je také použito s ohledem na 

obsahově-pojmové sjednocení s terminologií používa-

né v zahraničí, vč. pojmosloví legislativy Evropské 

Unie. 

Nikoliv zanedbatelným faktorem je pak i snadná vy-

slovitelnost zkratky názvu organizace, kdy zkratku 

ČUS lze snadno vyslovit jako jednoslabičné slovo, vč. 

možnosti tento výraz skloňovat. Ostatní zvažované 

názvy tuto pozitivní okolnost vylučují. Nelze opomi-

nout taktéž skutečnost, že jiné uvažované názvy byly 

ve svých zkratkách obsazeny jinými organizacemi, což 

znesnadňuje nalezení vhodné internetové domény. 

Výkonný výbor ČSTV je přesvědčen, že změna názvu 

občanského sdružení ČSTV na ČESKÁ UNIE SPORTU 

jednoznačně pozitivně přispěje posílení dobrého jmé-

na organizace, její integrity a umožní vybudování sil-

né značky, která v českém  sportovním prostředí bude 

i nadále znamenat nepominutelnou hodnotu. 

 

 

Naše nové logo  
Logo České unie sportu (ČUS) využívá státních barev, 

které jsou jedním ze státních symbolů České republi-

ky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí 

a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace 

symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou 

vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblo-

hu. Trikolóra zachovává oficiální pořadí státních ba-

rev, bílou barvu má vlevo z pohledu pozorovatele. 

Vymezení odstínů státních barev není zákonem upra-

veno. 

Zachováním barevné kombinace navazuje ČESKÁ UNIE 

SPORTU na symboliku barev původního i obnoveného 

loga ČSTV a tím i na jeho tradici a přímou organizační 

spojitost. Použití státních barev jednoznačně odkazu-

je k prvému slovu názvu organizace a jeho definova-

nému obsahu. 

Zlatá barva pak symbolizuje pevné a stálé spojení na-

šich členů, cenou hodnotu minulých i budoucích úspě-

chů našich sportovců. Obrazně zastupuje nejvyšší 

hodnoty a ideály, velkorysost a šlechetnost, sportov-

ního ducha a úsilí dosahovat met nejvyšších. 

Symbolika dvou kruhů pevně propojených „podkovou“ 

písmene U představuje v souladu se stanovami základ-

ní organizační články ČUS s vlastní právní subjektivi-

tou, kterými jsou sportovní kluby a tělovýchovné jed-

noty a národní sportovní svazy s celostátní působnos-

tí. Jejich spojujícím a jednotícím článkem je UNIE. 

Graficky vyjádřená „otevřenost“ spojovacího článku – 

UNIE – vyjadřuje otevřenost zájmům, jež společně 

sdílí členové sdružení, a otevřenost a vstřícnost celé-

mu sportovnímu prostředí. Naznačené „volné pokra-

čování“ posledního kruhu („S“) symbolizuje jak při-

pravenost a nabídku poskytovat služby celému spor-

tovnímu prostředí, tak i závazek k odpovědné budouc-

nosti, o kterou ČESKÁ UNIE SPORTU usiluje. 

Souborem barev a motivů – kruhů se též logo ČUS pří-

mo odkazuje k barevné kombinaci a podobě loga Čes-

kého olympijského výboru a zejména k tomu, že 

s Českým olympijským výborem sdílí ideály olympismu 

a úctu k zásadám Olympijské charty. 

Provedení loga je praktické z hlediska užití. Logo je 

výrazné, přitom jednoduché. Pro tisk a výrobu 3D 
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Slovo předsedů ČUS a ČOV ke změně názvu  
 

 „Změna názvu ČSTV na ČESKÁ UNIE SPORTU má pro celé sportovní prostředí 

hluboký symbolický význam. Po sametové revoluci roku 1989 zůstal ČSTV snad 

jedinou z centrálních organizací sdružených v Národní frontě, která 

v mnohém zachovala svůj původní ráz a styl práce. Dlouhodobě ztrátové hos-

podaření, projedení bonitních majetků, krach Sazky a uvalení organizace do 

stamiliónových dluhů jsou toho důkazem. Nový název hlavně vypovídá o tom, 

že naše organizace již nikdy nebude takovou jako dosud. Éra starého ČSTV 

skončila. To si musí uvědomit všechny organizace a svazy, které sdružujeme. 

Skončila doba, kdy jsme měli někoho vychovávat k tělesné zdatnosti, skončila 

doba centrálního řízení tělovýchovy, skončila především doba centrálního pře-

rozdělování peněz – ty už nejsou a nebudou. ČESKÁ UNIE SPORTU je nyní orga-

nizací, která chce sportovnímu prostředí poskytovat kvalitní servis, zastupo-

vat zájmy svých členů a usilovat o zlepšení podmínek pro český sport.“, pro-

hlásil ke změně názvu předseda ČESKÉ UNIE SPORTU, JUDr. Miroslav Jansta. 

 

 

 

 Předseda ČOV Ing. Jiří Kejval ke změně názvu dodal: „Jsem rád, že ČESKÁ 

UNIE SPORTU našla odvahu a dost sil ke změně názvu i zastaralého vizuálního 

stylu. Nechtěl jsem do toho ČSTV nikdy mluvit, ale nyní musím s úlevou říci, že 

nový název je lepší i z pohledu mezinárodního. Vždy se mi na zahraničních fó-

rech obtížně vysvětlovala ona „tělesná výchova“ místo sportu. Vítám změnu 

názvu a loga, protože vím, že představují změnu obsahu a forem práce naší 

největší zastřešující sportovní organizace.  To je v souladu s úsilím ČOV o 

transformaci českého sportovního prostředí.“ 

 

 

 

předmětů jsou použity pouze 4 barvy. Černobílé pro-

vedení se bez zkreslení kopíruje, stejně tak barevné 

v kopii do černobílé. Logo, je dobře zpracovatelné pro 

raznice, razítka, vynikne v provedení odznaku. 

K logu je vydán základní vzorový grafický manuál 

představující základní formy využití loga ČUS 

(tiskoviny, razítka, odznaky, medaile, akce atd.). 

Logo je registrováno Úřadem pro průmyslové vlastnic-

tví a jeho použití je vyhrazeno pouze pro ČUS a její 

členy. 
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Názory expertů  
Martin Doktor (dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice): 

„Myslím, že veřejnost Český svaz tělesné výchovy nevnímala kvůli ztrátě Sazky příliš pozitivně, a tak jsem rád, 

že valná hromada ČSTV našla k přejmenování odvahu. Věřím, že je to jeden z kroků, aby se zlepšil obraz celé-

ho sportu.“ 

 

Václav Sochor, šéfredaktor odborného týdeníku Marketing & Media 

„Když vidím značku ČSTV, vybaví se mi nejdřív Antonín Himl a pak ti funkcionáři, kteří dokázali prohospodařit 

Sazku. Změna názvu bude pro tělovýchovnou organizaci jen ku prospěchu. Je to krok, který firmy dělají běžně, 

když utrpí jejich image.“ 

 

Vladimír Bystrov, předseda Asociace Public Relations Agentur 

„Rozhodnutí ČSTV přejmenovat organizaci považuji za rozumné. Nový název a logo znamená odstřižení od mi-

nulosti, která nebyla vždy slavná. Navíc je to signál, že je tu nová organizace s novými cíli, úkoly a struktu-

rou.  Přeji České unii sportu, aby ji veřejnost vnímala lépe než Český svaz tělesné výchovy“… 

 

 

 

 

Postřehy účastníků VH ČSTV  
 

 „Vím, že pro mnohé z nás, dole, v jednotách a klubech 

se může změna názvu a loga potýkat s velkou nostalgií i 

smutkem. Ale všichni, jak tu sedíme, si musíme přiznat, 

že je to smutek nad námi samotnými. Mě naopak těší, že 

toto období končí, že si konečně přestaneme lhát do vlast-

ní kapsy, čím jsme a čím nejsme a čím bychom mohli či 

nemohli být. Už prostě nejsme a nikdy nebudeme tím sta-

rým ČSTV. Prostě si jako sportovci přiznejme, že tuto eta-

pu jsme nezvládli. A kdo to myslí se sportem vážně, tak 

ať zaklekne do bloků s novým emblémem na prsou a běží 

nový závod v dresu, který máme. Jiný dres, ani volbu jiné, 

snadnější trasy, nemáme“ … řekl v reakci na změnu názvu 

Jaroslav Chvalný, předseda Pražské tělovýchovné unie.  

 

“Mně na dosavadním názvu vadilo, že je vlastně právně a věcně špatně. My přece nejsme svaz výchovy, ale 

všichni, jak tu sedíme, děláme pro sport, pro lidi, naše členy a jejich pohybové aktivity a vyžití. Hájíme jejich 

zájmy a snažíme se pomáhat  zejména s administrativou.  Jestli někdo z nás v rámci toho ještě  vychovává no-

vé sportovní talenty, nebo učí tělocvik, to je jiná věc. Takže já si myslím, že změna je správně.“, prohlásil de-

legát Okresního sdružení ČSTV Tábor Zdeněk Krátký. 
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Ohlasy z médií 
 

Parlamentní listy, 29.4.2013 

Zeman podpořil vedení českého sportu. Současná krize je příležitostí a výzvou 

 

 Dnes se v Nymburku sešla valná hromada Českého svazu tělesné výcho-

vy, na níž padlo rozhodnutí o přejmenování na Českou unii sportu (ČUS). 

Jednání také navštívil prezident Miloš Zeman. A prohlásil, že investice do 

sportu jsou velmi důležité, píše server prvnízprávy.cz. 

 Podle jeho slov jde o investice do lidí, a o to přínosnější jsou. 

“Investice do sportu nejsou jen do mládeže, ale v podstatě do všech. 

"Heslo "Sport pro všechny" by mělo být heslem mezigeneračním,“ řekl v 

projevu Zeman. Připustil, že český sport v současnosti prochází krizí. Ta 

ovšem nepředstavuje jen hrozbu, ale také nové příležitosti a výzvy. Vy-

jádřil podporu nynějšímu předsedovi ČUS Miroslavu Janstovi a ocenil jeho 

odvahu. “Mým přáním je, aby ti, kdo jsou a budou spojeni se sportem, měli takovou odvahu i v budoucnosti,“ 

uvedl. 

 Na závěr přítomným připomněl výrok Winstona Churchilla, který prohlásil, že dosáhl vysokého věku mj. díky 

tomu, že nikdy nesportoval. “Neberte si, prosím vás, z Winstona Churchilla v této oblasti příklad, protože 

churchillovské geny mají jen dvě procenta populace. My ostatní patříme mezi těch 98 procent,“ uzavřel Ze-

man. 

 

 

Český rozhlas, 27.4.2013 

ČSTV se přejmenoval na Českou unii sportu, u změny byl také Miloš Zeman 

 Český svaz tělesné výchovy ukončil první etapu své transformace. Na Valné hromadě v Nymburku, které se 

zúčastnil také prezident Miloš Zeman, schválili delegáti nové stanovy včetně změny názvu. ČSTV tak zanikl a 

světlo světa spatřila Česká unie sportu. „I když někteří budou mít s pocitem změny názvu určitou lítost a nos-

talgii, je tato změna důležitá, protože reprezentuje a charakterizuje to, že jsme jinou organizací. Hlavně 

svým vnitřním fungováním,“ vysvětloval delegátům Valné hromady předseda ČSTV Miroslav Jansta. Ti předlože-

ný návrh na změnu názvu odhlasovali valnou většinou. Od nynějška se tak největší sportovní organizace v zemi, 

která sdružuje na půldruhého miliónu sportovců, jmenuje Česká unie sportu. 

 „Přejmenování firmy je v byznysu zcela normální praxe. Dokonce i některé politické strany se občas přejme-

novávají. Ale v každém případě je to první, nikoli poslední krok,“ upozorňoval delegáty Miloš Zeman, který při-

jal jako první český prezident pozvání na valnou hromadu.  

 Změnou názvu a úpravou stanov chce unie udělat čáru za minulostí a být součástí nově se tvořícího sportovní-

ho prostředí v České republice. Hlavní autoritou se v ní stává Český olympijský výbor. „Ten plán českého sportu 

byl dlouhý, trval dvacet let. A obávám se, že nám bude trvat podobnou dobu, než se dostaneme na ty pozice, 

kde český sport byl a kde by měl být. Základ je, abychom začali od těch základních organizací. Abychom se po-

kusili co nejvíce motivovat dobrovolné pracovníky, na kterých je český sport postavený, ale abychom také zís-

kali nějaké prostředky nejen na výstavbu nových stadionů, ale především na trenéry a na podporu mládežnické-

ho sportu,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který si velice váží podpory prezidenta re-

publiky Miloše Zemana. „Pan prezident má sportovního ducha a pro nás je strašně důležité, že nám naslouchá 

a že změny, které jsou v českém sportu, plně podporuje." 

Svou podporu vyjádřil prezident Zeman vedení České unie sportu i ve svém projevu, na jehož konci se rozloučil 

slovy Winstona Churchilla. „Když mu bylo 90 let, odpověděl na otázku, proč se dožil tak vysokého věku, slovy: 

'Whisky, cigars and no sports.' Neberte si prosím vás z Winstona Churchilla v této oblasti příklad“.  
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STANOVY   

ČESKÉ UNIE SPORTU 
  (úplné znění) 

část prvá 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

čl. I. 

1. Právní postavení 

1. Česká unie sportu (dále jen „ČUS“) je dobrovolným občanským sdružením s celostátní působností, ustave-

ným dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružuje právně, majetkově a organi-

začně samostatné a nezávislé právnické osoby, které provozují sportovní činnosti a další sportovní aktivity jak 

pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto právnické osoby jako členské subjekty ČUS 

tvoří její základní organizační články. Fyzické osoby sdružuje ČUS prostřednictvím základních organizačních 

článků. 

2. ČUS je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě 

registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů. 

3. Jednat jménem ČUS a zastupovat ji navenek jsou samostatně oprávněni předseda a místopředsedové. Dále 

je oprávněn za ČUS jednat a zastupovat ji navenek člen výkonného výboru nebo generální sekretář ČUS, a  to  

na základě pověření výkonného výboru. Zaměstnanci jednají jménem ČUS v rozsahu stanoveném vnitřními 

předpisy ČUS. Vyžadují-li  obecně  závazné právní předpisy pro právní úkony písemnou formu, podepisují tyto 

úkony nejméně dvě osoby oprávněné jednat dle předchozích ustanovení. Vnitřní předpis může stanovit i další 

úkony, které vyžadují podpis nejméně dvou osob oprávněných jednat jménem ČUS. 

2. Poslání 

1. Posláním ČUS je vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, která se realizuje 

v jejích základních organizačních článcích , tj. sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních 

sportovních svazech. 

2. ČUS plní funkci organizace, která poskytuje služby svým základním organizačním článkům, případně i dalším 

organizacím a institucím  v rámci sportovního prostředí České republiky.  

3. ČUS respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském výboru prezentuje zá-

jmy svých členů. 

4. ČUS  pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků 

na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních. 

5. ČUS ve svých základních organizačních článcích  organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportov-

ních aktivit.  

6. K plnění uvedeného poslání má právo se sdružovat s jinými právnickými osobami 

3. Sídlo a IČ 

Sídlem ČUS je obec Praha na adrese Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17. 

Identifikační číslo ČUS je 00469548. 

4. Hlavní úkoly 

ČUS v souladu se svým posláním plní zejména následující úkoly : 

1. Ve svých základních organizačních článcích provozuje sportovní činnost pro členskou základnu i ostatní zá-

jemce, zabezpečuje jejich výchovu a vzdělávání. 
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2. Usiluje o vytváření věcných, organizačních a dalších podmínek, které směřují k podpoře a rozvoji sportov-

ního prostředí a základních organizačních článků. 

3. Spolupracuje s orgány veřejné správy a s územními samosprávnými celky České republiky. 

4. Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí. 

5. Spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva. 

6. Vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého poslání. K podpoře plnění svého poslání a svých úkolů může 

provozovat svým jménem obchodní činnost a pro tyto účely může i zakládat obchodní společnosti, případně 

nabývat majetkových podílů v těchto společnostech. Kromě obchodních společností má právo zřizovat a pro-

vozovat, v souladu s právními předpisy, výchovná, vzdělávací, školská a další zařízení, včetně obecně pro-

spěšných společností, nadací, nadačních fondů apod., to vše za účelem zkvalitnění a podpory činnosti ČUS. 

7. Vyhlašuje a spoluorganizuje programy rozvoje sportu, vzdělávání odborných pracovníků ve sportu, pořádá 

nebo se podílí na pořádání sportovních a sportovně kulturních a společenských akcí. 

8. Poskytuje podle svých možností členským subjektům i další služby. 

 

část druhá 

ČLENSTVÍ 

čl. II. 

Základní organizační články 

1. Fyzické osoby se stávají členy ČUS prostřednictvím základních organizačních článků s vlastní právní subjek-

tivitou1, kterými jsou : 

a) sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (SK/TJ) jako subjekty provozující sportovní činnost a další spor-

tovní aktivity především v místech svého sídla, 

b) národní sportovní svazy jako sportovní subjekty s celostátní působností, které řídí a organizují činnost 

konkrétního sportovního odvětví, reprezentují ČR v daném sportovním odvětví v mezinárodních organiza-

cích, a kterým také výhradně náleží samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení sportovní 

reprezentace na mezinárodních sportovních soutěžích v příslušném sportovním odvětví, případně organi-

zace, které takové svazy sdružují. Národní sportovní svazy sdružené v organizaci, která tvoří základní or-

ganizační článek ČUS, nemohou být zároveň zastupováni na Valné hromadě ČUS samostatně. Podrobnosti 

upravuje samostatný předpis schválený Valnou hromadou ČUS. 

2. Základní organizační články dle odst.1 písm. a) mohou volbou zdola za účelem společného postupu ustavo-

vat za dále stanovených podmínek svá samostatná sdružení, a to ve formě občanského sdružení. SK/TJ půso-

bící v příslušném okrese, a stejně tak v hlavním městě Praze,  mohou   ustavit  pouze jedno sdružení, které 

na základě udělení licence  ČUS plní v daném okrese,  resp. hlavním městě Praze, roli ČUS podle těchto sta-

nov. Licenci ČUS může v každém okrese a v hlavním městě Praze získat maximálně jedno sdružení. 

3. Sdružení s licencí ČUS ustavená dle odst. 2 tohoto článku mají zcela samostatné právní postavení s vlastní 

právní subjektivitou, podle znění svých vlastních stanov registrovaných Ministerstvem vnitra ČR, a zcela sa-

mostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony a za správu a evi-

denci vlastního nebo svěřeného majetku. 

4. Členem ČUS se může stát každý sportovní subjekt uvedený v odst. 1 tohoto článku, a to na základě písemné 

přihlášky a se současným předložením písemného platného znění vlastních stanov s registrační autorizací Mi-

nisterstva vnitra ČR. 

5. Členství SK/TJ v ČUS vzniká jejich přijetím za člena na základě písemné přihlášky SK/TJ, a to v souladu se 

stanovami příslušného sdružení s licencí ČUS ustaveného dle odst. 2 tohoto článku.  

1 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění  
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6. Členství v ČUS u SK/TJ se sídlem v okrese, kde nepůsobí sdružení s licencí ČUS, vzniká na základě písemné 

přihlášky SK/TJ dnem schválení jejich přijetí za člena Valnou hromadou ČUS, kdy hlasují pouze delegáti SK/TJ. 

Bližší podmínky přijetí za člena může v tomto případě upravit vnitřní předpis. 

7. Členství národních sportovních svazů, resp. organizací sdružujících národní sportovní svazy v ČUS, vzniká na 

základě písemné přihlášky, a to dnem schválení jejich přijetí za člena Valnou hromadou ČUS, kdy hlasují pouze 

delegáti národních sportovních svazů ČUS. Bližší podmínky přijetí za člena může upravit vnitřní předpis. 

8. Základní organizační články ČUS, jejich členové a pověření zástupci mají právo : 

a) podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných, organizo-

vaných či zabezpečovaných ČUS,  

b) za stanovených podmínek využívat zařízení ČUS, 

c) předkládat příslušným orgánům ČUS návrhy a podněty k činnosti ČUS a k činnosti jejích orgánů, 

d) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání valné hromady podle těchto stanov.  

9. Základní organizační články ČUS, jejich členové a pověření zástupci mají zejména tyto povinnosti : 

a) dodržovat Stanovy ČUS a předpisy vydané v souladu s těmito stanovami, usnesení valné hromady, usne-

sení výkonného výboru, Směrnice ČUS, případně další vnitřní předpisy, 

b) sportovat vždy v duchu zásad olympismu a fair play, 

c) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů - fyzických osob a poskytovat o tom ČUS na vy-

zvání příslušná statistická šetření (výkazy), 

d) poskytovat orgánům ČUS pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních,  ekonomických  a  majet-

kových poměrech, pokud tyto údaje jsou vzaty za základ určení společných kritérií pro rozdělování společ-

ných zdrojů ČUS za  účelem  financování základních organizačních článků ČUS.  

10. Členství v ČUS zaniká  

a)  písemným oznámením sportovního subjektu o jeho vystoupení z ČUS doručeným orgánu, který rozhodl o 

jeho přijetí  za člena; oznámení musí být učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu subjektu, který 

je k takovému rozhodnutí oprávněn podle stanov vystupujícího subjektu; vystupující  sportovní subjekt je 

povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ČUS, a to nejpozději ke konci běžné-

ho roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak, 

b) právním zánikem původně sdruženého sportovního subjektu v ČUS - i zde platí povinnost zanikajícího 

subjektu vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČUS, 

c) vyloučením sportovního subjektu na základě rozhodnutí Valné hromady ČUS na návrh Výkonného výboru 

ČUS z důvodu závažného porušení stanov či usnesení orgánů ČUS, nebo z důvodu jiného jednání neslučitel-

ného s členstvím v ČUS. 

 

část třetí 

ORGÁNY ČUS 

čl. III. 

Valná hromada ČUS 

1. Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, kterou tvoří delegáti národních sportovních svazů (za každý 

členský svaz, resp. organizaci sdružující národní sportovní svazy jeden delegát) a delegáti SK/TJ  (za každý 

okres2 jeden delegát a PTU pět delegátů). Mandát pro delegáty Valné hromady ČUS určují jejich základní or-

ganizační články, a to buď podle stanov licencovaného okresního sdružení nebo podle stanov národního spor-

tovního svazu. V okrese, kde není založeno licencované sdružení ČUS, musí mandát delegáta valné hromady 

potvrdit písemně nejméně jedna polovina SK/TJ působících v daném okrese. Každý delegát má jeden hlas 

upravený koeficientem dle odst. 3 tohoto článku.  

2 vyhláška MV ČR č. 564/2002 Sb. , o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, v plném znění  
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2. Jednání valné hromady se řídí těmito stanovami, jednacím a volebním řádem, které schvaluje Valná hroma-

da ČUS. 

3. Celkový počet hlasů delegátů národních sportovních svazů a delegátů SK/TJ musí být vždy shodný. Proto je 

hlas každého delegáta národního sportovního svazu upraven koeficientem 100/celkový počet pozvaných dele-

gátů za národní sportovní svazy a hlas každého delegáta SK/TJ upraven koeficientem 100/celkový počet po-

zvaných delegátů za SK/TJ. Uvedený koeficient vždy vyhlašuje pro každé jednání Valné hromady ČUS předse-

dající při zahájení Valné hromady ČUS. 

4. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor ČUS  nejméně jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat valnou 

hromadu písemnou pozvánkou zaslanou sdruženým sportovním subjektům, nejpozději 30 dní před jejím koná-

ním. Pozvánka musí vždy obsahovat údaje       o termínu, čase, místu a navrženém programu valné hromady. 

Výkonný výbor ČUS je povinen svolat  mimořádnou  valnou hromadu v případě, požádá-li o její svolání alespoň 

2/3 členských  národních sportovních svazů  nebo  2/3  členských  SK/TJ prostřednictvím  svých  okresních  

sdružení, kterým k tomuto udělí mandát jejich valná hromada. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat mimo-

řádnou  valnou  hromadu,  pokud   o  její   svolání   požádá  společně  1/3  členských národních sportovních 

svazů a 1/3 členských  SK/TJ  prostřednictvím svých okresních  sdružení, kterým k tomu udělí mandát jejich 

valná hromada. Mimořádnou valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat v termínu do 60 dnů  od proka-

zatelného doručení řádné žádosti o svolání mimořádné valné hromady. Žádost o svolání mimořádné valné hro-

mady musí být písemná a musí vždy obsahovat konkrétní návrh programu jednání. Pravidla pro svolání mimo-

řádné valné hromady platí obdobně jako při svolání řádné valné hromady.  

5. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina ze všech po-

zvaných delegátů.  

6. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí zejména v následujících záležitostech, a to vždy 

alespoň 3/5 většinou hlasů z usnášeníschopného počtu přítomných delegátů : 

a) stanovení kritérií pro určení užití společných bilančních zdrojů ČUS a jejich rozdělení, 

b) rozpočet společných výdajů ČUS k zajištění zájmů a potřeb svých členů, 

c) rozpočet Výkonného výboru ČUS, včetně Revizní komise ČUS, 

d) zcizení nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spo-

luvlastnictví ČUS,  

e) novely Stanov ČUS, statutu Revizní komise ČUS, 

f) rozhodnutí o zániku ČUS, jejího rozdělení nebo sloučení, v těchto případech současně rozhoduje o způsobu 

vypořádání jejího majetku a práv. 

7. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů z usnášeníschopného 

počtu přítomných delegátů v následujících záležitostech : 

a) schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČUS  a Revizní komise ČUS, a s rozpočtem 

společných výdajů ČUS, včetně svěřených majetkových dispozic, 

b) projednání a schválení zprávy o činnosti Výkonného výboru ČUS, 

c) projednání a schválení zprávy o činnosti Revizní komise ČUS, 

d) projednání a stanovení výhledových programů činnosti, 

e) schvalování jednacího a volebního řádu, volby a odvolání předsedy ČUS a dalších členů Výkonného výboru 

ČUS, jakož i volby a odvolání členů revizní komise, 

f) novely prováděcích předpisů ke stanovám, jejichž přijetí je v kompetenci valné hromady dle těchto sta-

nov, 

g) v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí valné hromady. 

8. Funkční období orgánů ČUS a jejich členů zvolených valnou hromadou je čtyřleté, pokud valná hromada 

před volbou nerozhodne jinak.  
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9. Odstoupí-li nebo zemře některý ze zvolených členů orgánu ČUS ze své funkce v průběhu volebního období, 

nebo je ze své funkce odvolán, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání 

dodatečnou volbu. Funkční období člena výkonného výboru, resp. orgánu ČUS zvoleného dodatečnou volbou, 

končí společně s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru, resp. orgánu ČUS. 

10. Valná hromada ČUS dále rozhoduje o tom, zda předseda či další členové výkonného výboru mohou vykoná-

vat svou funkci v pracovně právním vztahu. V tomto případě rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.            

 

čl. IV. 

Výkonný výbor ČUS 

 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem ČUS. Výkonný výbor tvoří předseda a sudý počet  členů  výkonného  

výboru, přičemž  polovina  členů  výkonného  výboru  je  volena  samostatně na valné hromadě delegáty ná-

rodních sportovních svazů a polovina delegáty SK/TJ. Volby se řídí volebním řádem schváleným Valnou hroma-

dou ČUS. 

2. Výkonný výbor ČUS zajišťuje plnění úkolů ČUS v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve všech zále-

žitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů ČUS. 

3. Činnost výkonného výboru řídí předseda ČUS.  

4. Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Vý-

konný výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných. Na zasedání výkonného výboru má právo účasti předseda 

revizní komise nebo její pověřený člen. 

5. Výkonný výbor ČUS má 2 místopředsedy volené výkonným výborem na návrh předsedy, přičemž jedním mís-

topředsedou je volen vždy jeden člen výkonného výboru zvolený do výkonného výboru delegáty národních 

sportovních svazů a jedním místopředsedou člen výkonného výboru volený do výkonného výboru delegáty SK/

TJ. 

6. Výkonný výbor je mimo jiné oprávněn : 

a) přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem ČUS podle usnesení valné hromady, a 

dále pak v případě zajišťování hlavních úkolů ČUS  podle znění čl. I. bod 4  těchto stanov, 

b) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy ČUS (zejména Směrnice ČUS), pokud jejich schválení není těmito 

stanovami výslovně svěřeno do kompetence valné hromady, 

c) vykonávat funkci valné hromady obchodních společností, kde je jediným společníkem ČUS, 

d) v obchodních společnostech, kde má ČUS majetkovou účast, vykonávat práva a povinnosti společníka či 

akcionáře, včetně podávání návrhů na volbu a odvolání členů řídících a kontrolních orgánů v těchto ob-

chodních společnostech, 

e) zřizovat rady, komise a poradní sbory ČUS, jmenovat předsedy a členy těchto rad, komisí a poradních 

sborů a určovat rozsah a podmínky jejich činnosti, 

f) zřizovat odborná pracoviště ČUS (např. Servisní centra sportu - SCS), a to jak na centrální úrovni, tak na 

úrovni kraje, případně okresu; Výkonný výbor ČUS přímo řídí činnost  těchto odborných pracovišť s tím, že 

bližší podmínky jejich činnosti, včetně rozsahu této činnosti, upravuje vnitřní předpis schvalovaný Výkon-

ným výborem ČUS. 

7. Výkonný výbor rozhoduje, na základě svěřených úkolů a kompetencí podle těchto stanov, a  podle  rozhod-

nutí  valné  hromady, o  složení  a  rozsahu  sekretariátu  ČUS. Výkonný  výbor vymezuje organizačním  řádem, 

případně dalšími vnitřními předpisy strukturu, kompetence  a  obsah  řízení  sekretariátu  ČUS. Výkonný  vý-

bor poskytuje v rámci svého sekretariátu odpovídající administrativní a odborné zázemí pro činnost Revizní 

komise ČUS. 

čl. V. 
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Revizní komise ČUS 

1. Revizní komisi volí valná hromada. Funkční období je čtyřleté, pokud valná hromada před volbou nerozhod-

ne jinak. Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Revize a kontroly provádějí na zákla-

dě schváleného plánu, anebo závažného podnětu, členové komise a pracovníci jejího sekretariátu. 

2. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČUS, jeho sekretariátu a organizačních jed-

notek ČUS. Dále je oprávněna provádět revize hospodaření a nakládání se státními příspěvky  u členských 

sportovních subjektů (čl. II. odst. 1 písm. a) a b) či okresních sdružení (čl.VI.), pokud  jsou  jim  poskytovány  

prostřednictvím  ČUS, a také kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou 

členové povinni podle Stanov ČUS poskytovat. 

3. Způsob činnosti a jednání Revizní komise ČUS upravuje její statut schvalovaný Valnou hromadou ČUS. 

 

čl. VI. 

Okresní sdružení ČUS 

1. SK/TJ v okresech (dle územního členění ČR)3 a v hl. m. Praze, sdružené v ČUS, mohou ustavit v těchto mís-

tech okresní sdružení, jako samostatné občanské sdružení s vlastními  stanovami, jejichž obsah nesmí být, v 

základních demokratických principech sdružování, v rozporu se Stanovami ČUS. Ustavené okresní sdružení má 

právo požádat Výkonný výbor ČUS o udělení licence ČUS.  

2. Vystavená písemná licence a Stanovy ČUS opravňují a zavazují okresní sdružení, jeho orgány a případně 

ustavený sekretariát, vykonávat správu záležitostí ČUS v daném místě působnosti, a to ve prospěch členských 

SK/TJ v ČUS a jejich členů. 

3. V každém okrese a v hl. m. Praze může působit vždy pouze jedno okresní sdružení s licencí ČUS. Okresní 

sdružení zásadně jedná svým jménem a na svoji vlastní majetkovou odpovědnost, a to podle znění svých 

vlastních stanov. 

4. Způsob udělování a odebírání licence upravuje samostatný předpis schvalovaný Valnou hromadou ČUS. 

5. Odejmutím licence ČUS okresnímu sdružení nezaniká členství sdružených SK/TJ v ČUS. 

 

čl. VII. 

Organizační jednotky - Krajské organizace ČUS 

1. V ČUS se v návaznosti na vytvoření vyšších územně samosprávných celků (krajů)4 zřizují Krajské organizace 

ČUS (KO ČUS), jako organizační jednotky ČUS s právní subjektivitou5. KO ČUS se zřizují podle zákonem vytvo-

řených vyšších územně samosprávných celků a jejich sídla jsou shodná se sídly těchto samosprávných krajů. 

2. Vymezení  činnosti  a  rozsah  kompetencí KO ČUS a dále způsob tvorby a fungování jejich orgánů upravuje 

samostatný předpis schvalovaný Valnou hromadou ČUS.  

3. Funkci KO ČUS v hl. m. Praze plní sdružení, jemuž byla udělena licence ČUS pro hl. m. Prahu (podle čl. VI.). 

část čtvrtá 

čl. VIII. 

Majetek a hospodaření 

1. Majetek ČUS tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů a 

jiná majetková práva. 

2. Zdrojem majetku ČUS jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených členských příspěvků, z 

vlastní obchodní činnosti, z podílu na zisku obchodních společností a dalších právnických osob zřízených ČUS 

3 vyhláška MV ČR č. 564/2002 Sb. , o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, v plném znění  
4 Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, v platném znění  
5 § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění 
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či těch, v nichž  má  ČUS majetkovou účast. Dále jsou zdrojem majetku příjmy z účelových příspěvků ze stát-

ního rozpočtu, z příspěvků z jiných veřejných rozpočtů nebo z darů. 

3. Majetek ČUS slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČUS, v zájmu  členských sportovních subjektů. 

čl. IX. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Prováděcí předpisy ke stanovám přijaté valnou hromadou dle dosavadního znění stanov zůstávají 

v platnosti. Nadále zůstávají v platnosti i ostatní vnitřní předpisy, zejména pak Směrnice schválené a vydané 

výkonným výborem.  

2. Členství národních sportovních svazů a SK/TJ vzniklé podle dosavadního znění  stanov, zůstává bez dalšího 

zachováno. Tyto národní sportovní svazy a SK/TJ jsou nadále sdruženy v ČUS. 

3. Prováděcí předpisy ke Stanovám ČUS  musí být v zásadních principech v souladu s posláním a činností České-

ho olympijského výboru. 

4. Valná hromada ČUS zmocňuje Výkonný výbor ČUS provést ve své kompetenci administrativně stylistické 

úpravy Stanov ČUS, které nebudou měnit jejich věcný charakter. Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR 

může Výkonný výbor ČUS odstranit administrativní nepřesnosti Stanov ČUS, včetně změny sídla ČUS. 

5. Změna Stanov ČUS byla schválena 28.valnou hromadou konanou dne 27. dubna 2013. 

6. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy ji Ministerstvo vnitra ČR vezme na vědomí. 

 

 

 

Olympijská charta 
Základní principy olympismu 

1 Olympismus je životní filozofií, povznášející a vyváženě spojující v jeden celek zdatnost těla, vůle  a ducha. 

Spojením sportu, kultury a výchovy usiluje olympismus o vytvoření způsobu života,  založeného na radosti z 

vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a na  respektování základních universálních etic-

kých principů.  

2 Cílem olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje člověka s cílem vytvořit  mírovou společ-

nost, která dbá o zachování lidské důstojnosti. 

3 Olympijské hnutí představuje svornou, organizovanou, všeobecnou a trvalou činnost všech  jednot l ivců a 

uskupení inspirovaných hodnotami olympismu, uskutečňovanou pod vedením MOV jako nejvyššího orgánu. Je 

rozšířeno na pěti kontinentech. Jeho vyvrcholením je účast  sportovců celého světa na velkém sportovním 

festivalu, na olympijských hrách. Jeho symbolem je pět propojených kruhů. 

4 Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat sport bez  jakékoli dis-

kriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu  přátelství, solidarity a fair-

play. Organizaci, administrativu a řízení sportu musí kontrolovat  nezávislé sportovní organizace. 

5 Jakákoli forma diskriminace vůči zemi nebo osobě z důvodu rasy, náboženství, politického  přesvědčení, po-

hlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí. 

6 Příslušnost k olympijskému hnutí vyžaduje dodržování Olympijské charty a uznání ze strany MOV. 
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