Témata v besedě s JUDr. Janstou v TJ Ostrava:
1. Představení TJ Ostrava
- specifika organizace obratově velké, multioborové (9 sport. klubů), víceúčelové (20 druhů sportů, kultura,
handicapovaní), s majetkem přes 120 mil. (vč. golfového hřiště, bezbariérového areálu s 6 halami, s restaurací a
ubytovnou), s téměř 1500 členy, s extraligovými týmy mládeže i dospělých, s 30 zaměstnanci, 40 trenéry,
dobrovolníky.
2. Informační systém ČUS
- členská základna - schází archivace členů = nemožná obnova členství bývalého člena; schází filtrace členů podle
zadaného údaje; složité pro předpis a vklad členského příspěvku; problémy s vkladem některého ověřeného
rodného čísla;
- pasportizace - neobsahuje některá podrobnější specifika pro velké spolky, ale pro orientaci dostačující;
- cíl IS ČUS, aby všichni měli podrobný přehled o všech - umožní podmínky pro "pohodlné" přetahování hráčů do
jiných oddílů; členové nemají zájem o zveřejnění vlastních údajů;
- nutnost kompatibility IS ČUS a MŠMT z IS velkých spolků (např. exportem přes Excel), které jsou nastaveny na naše
potřebné požadavky a zůstanou základními pro vyplňování.
3. MŠMT - dotační program VIII.
- kapitační platby MŠMT přímo na TJ velmi dobré;
- přidělení dotace podle jediného údaje (počet registrovaných dětí) = jednoduchá zmanipulovatelnost daného
údaje. Letos u některých klubů se obohacení počítá v několika stovkách tisíc na žadatele. Pokud se bude stejný údaj
opakovat v příštím roce, nárůst bude několikanásobný.
4. MŠMT - dotační program IV. (údržba, opravy)
- žádoucí je přidělení dotace přímo MŠMT - TJ;
- nutno vybrat rozhodující podkladové údaje (vlastní zařízení x nájem, spotřeba energií a údržby dle výsledovky).
Každoroční dotace z programu IV. pro naši TJ pokryje spotřebu energií za 1 zimní měsíc.
5. MŠMT - investiční dotace
- přidělení v dubnu s vyčerpáním do konce roku je hektické. Řešíme žádostí na rozpracované stavby = problém s
výběrovým řízením. Pokud dotaci neobdržíme, stavba zůstává nedokončená.
- investiční dotace na školní multifunkční a jiná hřiště (mnoho ZŠ a SŠ okolo má areály s umělými povrchy, o kterých
my sníme). Jejich využití minimální, bez odborných trenérů, pronájem znemožněn - poptávka na naše sportoviště
převyšuje nabídku. Nutnost ministerstva sportu?
6. MŠMT - členské příspěvky
- v podmínkách dotace z MŠMT se objevil požadavek na minimální členský příspěvek dospělých 500 Kč. U vesnických
SK členskou základnu dospělých tvoří rodiče, kteří zdarma vozí své děti na zápasy a jdou na sportovní ples. Tyto
dobrovolníky bychom měli odměňovat, ne pokutovat stanoveným příspěvkem.
7. Zákon o DPH
- V naší TJ se zejména o mládež starají profesionální trenéři v 37 svazových soutěžích. Sportovní činnost hradí
členové členskými a klubovými příspěvky, jejichž průměr se pohybuje přes 7.000 Kč ročně. Jelikož jsou příspěvky
osvobozeny od DPH, dostává se tato částka do výpočtu krátícího koeficientu, který letos máme ve výši 0,17.
Prakticky to znamená, že na výstupu odevzdáváme plné DPH, ale nárok na vrácení DPH z nakupovaného materiálu
je ve výši pouhých 17%. Při investičních akcích či nákupech dresů a vybavení naplňujeme státní rozpočet!
8. Financování sportu
- financování hlavně multioborových TJ nelze přes svazy, ale musí jít přímo;
- financování z loterií patří plně pro sportovní účely - školství a kultura mají jiné zdroje. Při vydaném zákazu automatů
městským obvodem jsme v prvé řadě očekávali nahrazení této částky pro sport - její zánik v rozpočtu není pro nás
řešením.
- městský obvod, jehož dětem, mládeži i příchozím obyvatelům vytváříme podmínky pro sportovní vyžití, poskytuje
naší TJ dotaci 20.000 Kč na rok.

