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Servisní centrum sportu ČUS Vyškov 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 Vyškov.

SCS ČUS Vyškov za rok 2018 sdružovalo na 11 664 sportovců 
všech věkových kategorií ve více než sedmdesáti sportovních 
klubech a tělovýchovných jednotách s působností v okrese 
Vyškov.

Více informací o SCS ČUS Vyškov na webových stránkách  
www.scsvyskov.cz

SCS ČUS VYŠKOV



SLUŽBY SCS        PRO ČLENY SCS ČUS VYŠKOV

Vedení podvojného účetnictví prostřednictvím SCS ČUS Vyškov

Cena dle počtu zpracovaných dokladů

I. Kompletní administrativně- 
-ekonomický servis – placené 
nebo částečně placené služby

• pomoc při administrace neinvestičních 
dotací – Programy MŠMT 

• administrace investičních dotací - dle 
investic sportovního subjektu

• vedení účetní agendy, zpracování účetní 
závěrky

• vyúčtování dotací, které vyúčtování 
podléhají 

• vedení DHM a inventarizace majetku

II. Činnosti v oblasti organizačně 
sportovní: 

• spolupráce při evidenci členské základny 
přes sdružené SK/TJ 

• metodická pomoc: vznik/zánik SK/TJ, 

• součinnost při vzdělávání dobrovolníků 
v oblasti sportu 

• komunikace s orgány státní správy 

• součinnost při uplatňování žádostí 
o grantové projekty, účelové dotace

• poskytování informací týkající se možností  
čerpání dotačních titulů, 

• organizační a metodická pomoc při 
pořádání akcí

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 

• zapůjčení dostupné projekční techniky 
a prostředků pro prezentace, 

• součinnost při realizaci sportovně 
technického řízení soutěží

• kopírování 

• atd…



VÝHODY PRO ČLENSKÉ KLUBY ČUS        POJIŠTĚNÍ

Česká unie sportu zajišťuje nebo zprostředkovává svým členům a  fyzickým osobám 
v nich sdružených pojištění kolektivními nebo rámovými smlouvami:

Cestovní pojištění včetně rozšíření na účast na sportovních soutěžích

Úrazové pojištění sportovců

Pojištění odpovědnosti trenérů

Pojištění odpovědnosti za újmu/škody



Sportovec 
okresu Vyškov 

roku 2018

28. únor 
2019

Jihomoravská krajská 
organizace ČUS 
a Okresní sdružení 
ČUS Vyškov

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

vyhlášení ankety proběhne dne 
28. února 2019 ve Vyškově v Městském
kulturním středisku (Besední dům)
od 18 hodin. Na společenském večeru
budou oceněni nejlepší sportovci okresu.

Slavnostní

Město RousínovVYŠKOV BUČOVICESlavkov u Brna

SPORTOVEC OKRESU VYŠKOV        ROKU 2018

Ve čtvrtek 28.2.2019 v 18 hodin se v Městském kulturním středisku - Besedním domě ve Vyškově 
uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2018 okresu Vyškov, které v zaplněném sále 
sledovalo přes 300 diváků. Galavečer uspořádalo Okresní sdružení ČUS Vyškov ve spolupráci s městy 
Slavkov u Brna, Vyškov, Bučovice, Rousínov a Jihomoravskou krajskou organizací ČUS. Akce se kon-
ala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.



SPORTOVEC OKRESU

Dana Suchomelová – moderní gymnastika

TALENT OKRESU

Isabela Hortová – moderní gymnastika

MLÁDEŽNICKÝ KOLEKTIV

Glitter Stars Slavkov – cheerleading

SENIORSKÝ KOLEKTIV

TJ Sokol Bučovice – volejbal

SPORTOVEC S HANDICAPEM

Vojtěch Halas – atletika – Orel Vyškov

SPORTOVNÍ AKCE

Vyškovský Mikulášský běh – atletika – AHA 
Vyškov

TRENÉR (BEZ POŘADÍ)

Pavel Pala – ragby – JIMI RC Vyškov

Zdeněk Smutný – atletika, AK Drnovice, Orel 
Vyškov 

Jaroslav Liška – fotbal, MFK Vyškov

OSOBNOST (BEZ POŘADÍ)

František Komňacký – fotbal OS ČUS

Mgr. Jiří Kalda – atletika, fotbal AHA Vyškov

Jana Matuštíková – dálkové a zimní plavání, 
Slavkov - FIDES Brno

SYMPAŤÁK

Nina Bartoňková – atletika AK Drnovice

Ocenění v jednotlivých kategoriích



Fotografie z vyhlášení



Fotograf: Radek Míča 

Fotogalerie: http://www.sportovecjmk.cz/okresy/vyskov/fotogalerie



ROZVAHA









VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY





Jakub Koudelka
předseda

IČO: 07388098

www.scsvyskov.cz

STATUTÁRNÍ ORGÁN


