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Servisní centrum sportu ČUS Hodonín je pobočný spolek, který 
byl založen hlavním spolkem Českou unií sportu. Servisní 
centrum poskytuje odborné služby tělovýchovným jednotám, 
sportovním klubů a svazům na území okresu Hodonín.

SCS ČUS Hodonín za rok 2018 sdružovalo téměř 13 000 
sportovců všech věkových kategorií ve 115 sportovních klubech 
a tělovýchovných jednotách s působností v okrese Hodonín. 
V rámci Jihomoravského kraje se jedná o okres se čtvrtým 
nejvyšším zastoupením sportovců.

Základním dokumentem Servisního centra sportu jsou stanovy. 
Statutárním orgánem pak předseda. Pobočný spolek je zapsán 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 70806.

Více informací o SCS ČUS Hodonín na www.scshodonin.cz.

SCS ČUS HODONÍN



SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS HODONÍN 

SVÝM ČLENŮM NABÍZÍME:

Informační systém České unie sportu
Informační systém ČUS pracuje v režimu online. TJ/SK zde mohou evidovat svoji členskou základnu, 
členské příspěvky, svůj majetek, využít formulářů pro FÚ, ukládat své aktuální dokumenty organizace 
i kontaktní údaje, které jsou přístupné veřejnosti a usnadní tak rychlejší kontakt s TJ/SK.

V oblasti legislativy
Sledujeme změny v  legislativě, které se týkají spolků a  upozorňujeme kluby na povinnosti, které 
jsou nezbytné pro správný chod klubu. Klubům poskytujeme vzorové formuláře, smlouvy, postupy 
v oblastech jako jsou založení spolku, zápis spolku do veřejného rejstříku, pracovní právo, GDPR, 
změny v NOZ atd.

V oblasti účetnictví
Účetnictví spolků je značně rozdílné a  komplikovanější než účetnictví běžných obchodních 
společností. Sledujeme aktuální změny v zákonech, které s  tímto oborem souvisí, na které kluby 
ihned upozorňujeme.

V oblasti dotací
Spolkům ze sportovního prostředí nabízíme pomoc při zpracování žádostí, čerpání i  následném 
vyúčtování dotací. Sledujeme aktuálně vyhlášené dotační programy a posíláme informace, kde a za 
jakých podmínek mohou kluby získat finanční prostředky na svou činnost.



V oblasti pojištění
Úrazové pojištění členů
Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím 
pojišťovny Kooperativa, a.s.  Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty 
sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale 
i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku.

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů
Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které 
může v  určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel). Toto pojištění je ochranou dobro-
volných trenérů, vykonávající ve svém volném čase odbornou a  v  některých sportech, z  hlediska 
odpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich členů.

Cestovní pojištění
Česká unie sportu nabízí cestovní pojištění KOLUMBUS u pojišťovny Kooperativa s 20% slevou pro 
členy ČUS a jejich rodinné příslušníky na soukromé, turistické a jiné cesty včetně sportovních aktivit 
i organizovaných soutěží. Pojistěte dovolenou i pro přátele. Sleva 50% pro děti od 6 do 18 let a další 
výhody!

Pojištění majetku a odpovědnosti
Česká unie sportu ve spolupráci s  partnerskou makléřskou společností RENOMIA připravila pro 
své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a  odpovědnosti sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek).

Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku
Česká unie sportu ve spolupráci se společností RENOMIA připravila pro své členy rámcové pod-
mínky pro pojištění odpovědnosti statutárních orgánů zapsaného spolku (D&O pojištění).

V oblasti sportovních akcí
Pravidelně pořádáme sportovní akce pro děti, dospělé i  seniory. Snahou je zapojit do sportování 
širokou veřejnost. Nabízíme finanční podporu akcí pořádaných našimi členy v  projektu Sportuj 
s námi, do kterého se mohou kluby přihlašovat online.

V oblasti společenských akcí
Každoročně pořádáme slavnostní vyhlášení Sportovce okresu Hodonín, kde oceňujeme nejlepší 
sportovce za uplynulý rok. Toto ocenění je odměnou za celoroční dřinu a dosažené úspěchy a stejně 
tak motivací do dalšího období. Slavnostní vyhlášení probíhá v různých městech okresu, součástí 
je doprovodný program. Tato akce patří mezi hlavní společenské události sportovního prostředí. 
Podílíme se jako spolupořadatelé také na akcích typu Ples sportovců, Galavečer fotbalu atp.

V oblasti dalších služeb
Členským subjektům poskytujeme prostory pro jejich jednání včetně zapůjčení projekční techniky.



SPORTOVEC OKRESU HODONÍN        ROKU 2018

Sportovec 
okresu Hodonín 

roku 2018

7. únor 
2019

Jihomoravská krajská 
organizace ČUS 
a Okresní sdružení 
ČUS Hodonín
a město Kyjov

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

vyhlášení ankety proběhne dne 
7. února 2019 v Kyjově
Kulturním domě od 17 hodin.
Na společenském večeru budou
oceněni nejlepší sportovci okresu.

Slavnostní

Ve čtvrtek 7.2.2019 v 17 hodin se v Kulturním domě v Kyjově uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety 
Sportovec roku 2018 okresu Hodonín, které v zaplněném sále sledovalo téměř 350 diváků. Galavečer 
uspořádalo Okresní sdružení ČUS Hodonín ve spolupráci s městem Hodonín, Kyjovem a Jihomoravsk-
ou krajskou organizací ČUS. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohu-
mila Šimka.



SPORTOVNÍ KOLEKTIV MLÁDEŽNICKÝ TÝM 

FK Hodonín - starší žáci – fotbal

SPORTOVNÍ KOLEKTIV SENIORSKÝ TÝM

Raft Klub Hodonín - družstvo mužů – rafting

TRENÉR

Alena Vachovcová a Jaroslav Mikeska – stolní 
tenis

SPORTOVNÍ AKCE

Turnaj 4 zemí U20 – lední hokej – Hodonín 

SPORTOVNÍ TALENT

Dívky: Tereza Iškotová – hokejbal

Chlapci: Lukáš Toman – hokejbal

OSOBNOST (BEZ POŘADÍ)

Vladimír Hušek -Za záchranu života – cyklistika 

Vojtěch Horňák - Cena předsedy za mimořád-
ný sportovní výkon – lední hokej

Marek Jedlička – Mimořádný sportovní 
úspěch - plavání

Michal Kempný – lední hokej

SPORTOVEC OKRESU

Ženy: Iveta Vacenovská – stolní tenis

Muži: Matěj Fraňo – hokejbal

Ocenění v jednotlivých kategoriích



Fotografie z vyhlášení



Fotograf: Radek Míča 

Fotogalerie: www.sportovecjmk.cz/okresy/hodonin/fotogalerie



ROZVAHA

1 x příslušnému fin. orgánu

Servisní centrum sportu ČUS Hodonín
Tyršova 3214/8
Hodonín 1
695 01( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

07387989

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 115

9Krátkodobý finanční majetek celkem 115B. III.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 115

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 44

14Výsledek hospodaření celkem 44A. II.
B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 71

18Krátkodobé závazky celkem 71B. III.
Součet A. až B.Pasiva celkem 20 115

Sportovní činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 03.06.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

07387989

Servisní centrum sportu ČUS Hodonín
Tyršova 3214/8
Hodonín 1
695 01

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1002 100A. I.

Osobní náklady 2524 252A. III.

Ostatní náklady 16 1A. V.

Náklady celkem 35335310Součet A.I. až A.VIII.

Přijaté příspěvky 34713 347B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5014 50B. III.

Výnosy celkem 397347 5017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 44-6 50C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 44-6 50D. 19ř. 18 - ř. 9

Sportovní činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 03.06.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



Jakub Koudelka
předseda

IČO: 07387989

www.scshodonin.cz

STATUTÁRNÍ ORGÁN


