
Služby ČUS centrála pro sportovní svazy

Jednotným vystupováním sportu se zaručí větší respekt sportu při vyjednávání s jeho partnery, kterými 
dlouhodobě jsou samosprávy a stát. Vstupem svazu do České unie sportu (dále ČUS) se k tomuto přispěje a 
svaz z toho může v dlouhodobém výhledu profitovat. Dále svaz získává tyto hmatatelné výhody:

- ČUS svazy informuje o aktuálních legislativních a ekonomických změnách dotýkajících se sportovního 
prostředí (zasílání aktuálního zpravodaje, pravidelné schůze sekretářů).

- Členstvím získává svaz úrazové pojištění všech svých akcí i akcí sdružených klubů a to pro sportovce i 
příchozí, kteří nejsou členy svazu (např. náborových akcí; veřejných běhů; a trénink . . .) + pojištění 
odpovědnosti trenérů https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html; 
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html;

- Svaz se může za velice výhodných podmínek připojit k pojištění majetku a odpovědnosti ze své činnosti 
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-majetku-a-odpovednosti-sk-tj.html 

- Při sportovních utkáních konaných mimo ČR možnost pojištění léčebných výloh za výhodné podmínky – 
takzvané cestovní pojištění s rozšířením na organizovanou sportovní činnost http://www.cuscz.cz/sluzby-
servis/cestovni-pojisteni.html

- Členstvím získává nárok na zahrnutí svých akcí pod jednotnou smlouvu se společností OSA a INTERGRAM 
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/osa-intergram.html  - zaplacené autorské poplatky

- Možnost zúčastnit se vzdělávacích seminářů pro členy svazů za zvýhodněných podmínek
- Možnost právního poradenství za minimální poplatek (odbor legislativně-právní a personální)
- Možnost poradenství při plánování sportovní investice a využití dotačních titulů (odbor investic a delimitace 

majetku ČUS)
- Nákup levného software od společnosti Microsoft přes hromadnou smlouvu Microsoft select 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/microsoft-select.html
- Poradenství při nákupu softwaru přes společnost TechSoup, zajišťující software pro neziskový sektor (na 

veřejně prospěšnou činnost).
- Zvýhodněné ceny na pobyty v SC Nymburk http://www.scnb.cz/kontakt;  PS Podolí http://www.pspodoli.cz/ ; 
- Možnost zapojit svou akci do programů ČUS, např. ČUS Sportuj s námi!, a získat finanční a mediální 

podporu. http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 
- Požádat o ocenění svých zasloužilých členů, kteří přispěli k rozvoji sportu. http://www.cuscz.cz/o-

nas/vyznamenani-cus.html 
- Podílet se na nominaci zástupců sportovních svazů do okresních a krajských struktur ČUS, aktivně se podílet 

na ovlivnění sportovní politiky největší střešní organizace v ČR a to jak na úrovni samospráv, tak na úrovni 
kraje a státu.

- Přístup a využití softwaru na evidenci členů, majetku a ekonomických ukazatelů www.iscus.cz pro všechny 
své členy

- Možnost připojit se k hromadné smlouvě havarijního a povinného pojištění svazových aut 
zednikova@cuscz.cz 

- Česká unie sportu poskytuje svým členům vedení účetnictví zkušenými účetními, které dlouhodobě pracují ve 
sportovním prostředí, včetně pokladny a archivace (zpoplatněno).

- Česká unie sportu poskytuje svým členům vedení mzdové agendy (zpoplatněno).
- Možnost zapůjčení státních vlajek pro mezi státní utkání za zvýhodněné ceny.
- Možnost poskytnutí výhodné půjčky z fondu svazů ČUS
- Možnost finanční podpory v případě zásadního propadu financování v důsledku změny politiky MŠMT
- Možnost pronájmu seminární místnosti nebo auly za zvýhodněné ceny v prostorách Areálu Strahov
- Možnost daňového poradenství formou dotazů na daňového poradce topinka@cuscz.cz 
- ČUS podepsalo memorandum o spolupráci s Regionálními Deníky – možnost zveřejnění článků o 

připravovaných regionálně významných nebo zajímavých akcích a náborech.
- ČUS spolupracuje s deníkem Sport a jeho internetovou podobou iSport.cz, možnost publikovat články
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