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Představitelé České unie sportu zahájili sérii jednání
s vedením Národní sportovní agentury
Druhé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 11. února v Praze. V úvodu informoval účastníky předseda ČUS
Miroslav Jansta, že představitelé České unie
sportu zahájili sérii jednání s vedením Národní sportovní agentury o tom, jak mohou být
střešní organizace nápomocny agentuře v koordinaci podpory a rozvoje českého sportu.
Při této příležitosti ocenil skutečnost, že NSA
opakovaně deklarovala, že chce využít potenciál sítě pracovišť ČUS a jejích odborníků jako
svého partnera při pomoci sportovním klubům
s dotacemi.

ní průzkumu budou data prezentována médiím
a veřejnosti.
V dalším jednání VV ČUS schválil závěrečnou
zprávu o realizaci projektu ČUS Sportuj s námi
v roce 2019 a současně i seznam akcí na březen
2020. V minulém roce obsahoval kalendář projektu 512 sportovních událostí v 62 druzích sportu. Zapojilo se do nich celkem 209 000 aktivních
účastníků – z toho 117 000 bylo mladších osmnácti
let.

VV ČUS kladně hodnotil materiál o předběžných výsledcích hospodaření ČUS k 31. prosinci
2019, který předložil generální ředitel ekonomických agend. V rámci hlavní činnosti vykazuje zisk
2,5 milionu korun, v hospodářské běžné činnosti
12,9 milionu korun a v mimořádné hospodářské
činnosti 2,4 milionu korun. Očekávaný celkový
hospodářský výsledek loňského roku by tedy
měl v součtu vykazovat zisk ve výši zhruba 17,8
milionu korun.
Členové výkonného výboru byli seznámeni
s průběhem zahájeného exkluzivního výzkumu
mezi sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami, který Česká unie sportu iniciovala opět
po dvou letech. Výzkum bude ukončen na konci
února, ale o velkém zájmu svědčí skutečnost, že
během prvních deseti dnů do něj aktivně přispělo
více než 1 500 subjektů.
Průběžná data naznačují, že drtivá většina
klubů stále postrádá prostředky na kvalifikované
trenéry a na provoz a údržbu svých sportovišť.
Dále se ukazuje, že přes šedesát procent klubů
žádalo v loňském roce prostředky z programu
Můj klub, jenže více než třetina z nich dostala
dotace až v listopadu nebo dokonce v prosinci.
Pozitiva spočívají naopak v tom, že klubům narůstá členská základna dětí a oproti předešlému
průzkumu se méně klubů potýká s existenčními
finančními problémy. Většina klubů také využívá administrativních služeb územních pracovišť
ČUS – Servisních center sportu. Po vyhodnoce-
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Zájem pořadatelů o zapojení do projektu
ČUS Sportuj s námi byl vysoký také v roce 2020,
do uzávěrky se jich přihlásilo 755. Vzhledem
k tomu, že dosud není známa oficiální výše alokace dotačního programu Ministerstva školství,
VV ČUS navrhl zařadit akce zatím jen do konce
měsíce března. Návrh na rozdělení finančních
příspěvků organizátorům vybraných akcí bude
záviset na výši dotace z MŠMT a po ukončení jednání s dalšími podporovateli projektu.
Předložení návrhu rozsahu akcí pro rok 2020 se
předpokládá na dubnovém zasedání výkonného
výboru.
VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti
Vyšší odborná škola ČUS projednal podklady k činnosti společnosti a schválil její výsledek hospodaření za období 1. září 2018 až 31. srpen 2019,
který je poprvé v historii ziskový.
Autor: KT ČUS
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Národní sportovní agentura představila svou činnost
Úvodní tiskovou konferencí oficiálně představila
svou činnost nově založená Národní sportovní agentura (www.agenturasport.cz), ústřední orgán státní
správy. Ta se uskutečnila 4. února symbolicky v aule
historické budovy Tyršova domu na Malé Straně
v Praze. Za přítomnosti novinářů zde byla prezentována nejen vize financování českého sportu
a roadshow po všech krajích České republiky, ale
představena byla také Národní rada pro sport.
„Pro mě a naši vládu je sport velmi důležitý
a budeme navyšovat prostředky sportovcům. Od
roku 2013 dosáhl celkový nárůst podpory sportu
ze státního rozpočtu 141 procent. Letos tak půjde celkem o 7,2 miliardy Kč. S projektem Národní sportovní agentury jsme přišli proto, aby
se peníze do sportu dostávaly transparentně,“
uvedl premiér České republiky Andrej Babiš.

V systému financování je z tohoto důvodu
klíčový program Můj klub, jehož prostřednictvím se posílají dotace na děti a trenéry přímo do oddílů. Premiér Andrej Babiš kvůli němu
jednal na ministerstvu školství, protože loni administrativní chyby připravily 337 klubů celkem
o 80 milionů korun. Toho by se chtěla agentura
pod vedením Milana Hniličky vyvarovat.
„Český sport je po pádu Sazky podfinancovaný, problém je hlavně ve sportovní infrastruktu-
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ře. Podařilo se nám vyjednat na vládě navýšení
financí do sportu na dvojnásobek a v navyšování chceme pokračovat,“ uvedl předseda Milan
Hnilička, bývalý hokejový brankář a olympijský
vítěz, nyní poslanec a vládní zmocněnec pro
sport. S Hniličkou úzce spolupracují dva místopředsedové Ivo Lukš a Michal Janeba.
Milan Hnilička představil nově složení poradní orgán nazvaný Národní
rada pro sport, ve které je
27 osobností, které by měly
s budoucností českého sportu
pomáhat.
„Vznik agentury je vyústěním několikaletého úsilí České
unie sportu, která byla hlavním iniciátorem této myšlenky
a záměr několikrát odsouhlasila ve svých usneseních na
Valných hromadách. ČUS je
zcela otevřená jakékoliv součinnosti s cílem urychlit, rozšířit, posílit a současně zjednodušit financování sportu
v celé jeho šíři. Chceme být
partnerem pro přínosné změny,“ prohlásil předseda České
unie sportu Miroslav Jansta a také jeden z členů
Rady s tím, že nyní bude celá česká veřejnost vědět, kdo je hlava českého sportu.
„Jsme rádi, že Národní sportovní agentura počítá s oblastí sportu pro všechny. Jsem připravena
zde hájit zájmy v této oblasti, kterou považuji za
klíčovou pro zdravý rozvoj české společnosti. Věřím, že sport pro všechny bude podporován stejně
jako sport výkonnostní,“ uvedla starostka České
obce sokolské Hana Moučková.
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Součástí Rady je i několik českých sportovních
legend jako hokejista Jaromír Jágr, fotbalista
Pavel Nedvěd, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, oštěpařka Barbora Špotáková či tenista
Radek Štěpánek.
„Reprezentovat pro mě bylo vším. Vždycky
jsem chtěl pomoci českému sportu a říkal jsem
to už v průběhu sportovní kariéry. Navazuji na
dlouhodobou spolupráci s Milanem Hniličkou
a doufám, že bude i nadále úspěšná,“ řekl Radek
Štěpánek, který byl na tiskové konferenci osobně
přítomen.
„V současnosti budujeme úřad, přijímáme postupně zaměstnance a nastavujeme vnitřní procesy. Je to dlouhodobý proces, který je ale nutné
udělat bezchybně a přistupujeme k tomu s dostatečnou vážností,“ uvedl Michal Janeba, který má
na starosti vnitřní strukturu agentury.
„Kompletně jsme přepracovali program Můj
Klub, který přejímáme od MŠMT. Navíc jsme vytvořili úplně nový dotační program Kabina na podporu
obnovy šaten v těch nejmenších sportovních klubech. Rozdělování financí budeme mít kompletně
na starosti od roku 2021,“ dodal Ivo Lukš, v jehož
kompetenci je financování sportu a dotační programy.
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Kompletní složení Národní rady pro sport
Národní sportovní agentura: Milan Hnilička
(předseda)
Sportovní legislativa a negativní vlivy ve sportu:
Alexander Károlyi (současně místopředseda)
Olympijské hnutí: Jiří Kejval
Sport pro všechny: Hana Moučková, Stanislav
Juránek
Sportovní servisní organizace: Miroslav Jansta
Sport a zdraví: Pavel Kolář
Sportovní svazy – olympijské sporty: Martin
Malík, Tomáš Král, Libor Varhaník, Marek Pakosta
Sportovní svazy – neolympijské sporty: Filip
Šuman
Resortní sportovní centra: Jan Železný, Kateřina Neumannová
Sportovní ekonomika: Jaroslav Chvalný
Handicapovaní sportovci: Jiří Ježek
Školní a univerzitní sport: Blanka Žánová,
Martin Zvonař
Zástupci sportovců: Radek Štěpánek, Jaromír
Jágr, Barbora Špotáková, Pavel Nedvěd
Sport a samospráva: Jana Mračková Vildumetzová, František Lukl, Roman Kubíček, Jan Birke
Sport a stát: Ivo Pojezný

Sport je finančně zanedbaný, odpovědnost musí převzít i firmy
Jako zástupce sportovců je jedním z členů Národní rady pro sport také hokejista Jaromír Jágr.
V rozhovoru pro deník MF Dnes se svěřil se svým
pohledem na fungování tohoto orgánu i financování sportu. Vyjímáme nejzajímavější pasáž…
 Co říkáte na fungování Národní sportovní
agentury?
Já si myslím, že to je dobře udělané.
Jsou tam sportovci, kteří něco dokázali.
Já jsem byl 25 let v cizině, vidím obě
strany. Jako hráč, jako majitel. Vím,
jak je těžká práce sehnat peníze. Radek Štěpánek dokázal hodně v tenise, je
tam Honza Železný, který má za sebou kariéru v atletice… My všichni
chceme rozhýbat děti, rozhýbat
lidi a meleme to pořád dokola,
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ale celkově ten sport je zanedbaný. Není to sranda dneska dělat sport.
 Jak ale do sportu přitáhnout peníze?
Změnit financování sportu, aby firmy měly zodpovědnost vůči regionu, ve kterém jsou. Že by
měly odevzdávat tolik a tolik procent (zisku)
na sport a kulturu. To je to, co nikdo neudělal. Jsou města, kde je to v pořádku,
kde je velká firma nebo fabrika, a zodpovědnost mají. Ale pak jsou města, kde
to tak není a není to vyvážené... (odmlčí se) Je to takové nespravedlivé...
Nevíte, na čem jste, jestli tu firma
za pár let bude, nebo ne, a když
přestane pomáhat, vše, co se
budovalo roky, je pak v háji...
Autor: KT ČUS
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Premiér Babiš k financování sportu a dotacím
Premiér Andrej Babiš komentuje pravidelně aktuální společenské dění v komentářích na svém
facebookovém účtu. V průběhu měsíce února
hned dvakrát reagoval na otázky související
s působením Národní sportovní agentury, financování sportu v ČR i problematice nevyplacených dotací Ministerstvem školství.

Komentář k týdnu 3. až 9. února:
Abych se ale nezasekl na tom, co mě tenhle
týden naštvalo, rovnou vám napíšu o Národní
sportovní agentuře. Tenhle týden jsme ji oficiálně
spustili. Milan Hnilička představil i Národní radu
pro sport, kterou ze zákona navrhuje jako svůj
poradní orgán. Bude mu pomáhat, aby peníze na
sport skutečně pomáhaly v jeho rozvoji, a přitom
malé kluby nebyly zatěžované zbytečnou byrokracií. Chce co nejvíc postů obsadit zkušenými sportovci a odborníky na sport, a co nejmíň politiky.

Foto: Facebook
Andreje Babiše

Milana Hniličku všichni znáte z hokejového nároďáku. A radí mu takové legendy jako Jarda Jágr,
Pavel Nedvěd, Barbora Špotáková, Radek Štěpánek, Jan Železný.
A pohlídají, aby peníze, které do sportu lijeme,
byly investované tak, jak to naši sportovci, a hlavně naše děti, potřebují. Letos dáváme na sport 7,2
miliardy. Což je brutální rozdíl, když to srovnáte
třeba s rokem 2014, kdy byly výdaje na sport 2,9
miliardy. Sport byla moje priorita od momentu, co
jsem se stal ministrem financí, celý život aktivně
sportuju a vedu k tomu i své děti. Konečně budou rozvoj sportu v České republice určovat lidi,
kteří mají sport v srdci a dosáhli těch nejlepších
výsledků, ne úředníci. A myslím, že ten rozdíl byl
vidět už na první tiskovce tenhle týden.
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Představili jsme program Kabina, chceme zlepšit sportovní zázemí ve všech obcích do 3 000 obyvatel. Tam jsou kořeny českého sportu, protože
těch vesnic, kde žije míň než 3 000 lidí, je 5 800
z celkem 6 300 obcí, které v Česku máme. Pro
každou jsme vyčlenili půl milionu korun, kterou
můžou místní kluby použít na rekonstrukci svých
kabin, to znamená převlékáren, záchodů, sprch.
Moc dobře víme, že většina z nich je v katastrofálním stavu a není se co divit, protože průměrný
věk sportovišť v Česku je 48 let!
Jsem rád, že první velká sportovní investice
jde právě do venkova, na který se dlouhá léta
kašlalo. Jde tady v prvé řadě o děti. Taky věřím, že až se Národní sportovní agentura zajede,
nebude už docházet k takovým průšvihům, jako
k tomu, o kterém jsem vám psal minulý týden.
Kvůli byrokracii na ministerstvu školství nedostalo 330 klubů dotaci. Přišly celkem o 80 milionů
korun a já to neustále řešil s ministrem školství
Robertem Plagou a Milanem Hniličkou.
Zástupce klubů jsem pozval na vládu a znovu
důrazně zopakoval, že není možné, aby kvůli byrokracii přicházely kluby o dotace. Robert Plaga
teď situaci klubů jednotlivě řeší a pokusí se pro
ně peníze dodatečně zajistit, pokud to umožňuje
zákon. Ale když to v roce 2019 mohl řešit a dohlížet, jak jeho úředníci komunikují se sportovci, tak
nějak zapomněl… Taky slíbil, že kluby, které zažádaly o dotaci na tento rok, ji budou mít na účtu ve
zrychleném termínu, a to do konce tohoto měsíce
a taky musí zjednodušit žádosti a papírování.

Komentář k týdnu 10. až 17. února:
Školství a sport. Už třetí týden řeším spolu s ministrem Robertem Plagou a šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou peníze pro skoro 340 sportovních klubů, které kvůli byrokracii přišly loni o dotace.
Kolega Plaga se s nimi dohodl, že kdo z nich požádá
o dotaci i na rok 2020, bude jim vyplacená, a to už
tento měsíc. Přihlásilo se jich skoro 300. Všechny
budou mít dotace na účtech v řádu pár týdnů. Míň
papírování určitě zajistíme úpravou zásad pro financování nestátních neziskových organizací, kterou se
bude zabývat vládní rada už tuto středu. Navrhujeme
v oblasti sportu upravit podmínky, abychom klubům
ušetřili byrokratickou zátěž.
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Ankety o Nejúspěšnější sportovce regionu
jsou v plném proudu
Zhruba v polovině jsou v současné době volby nejlepších sportovců, trenérů či kolektivů
v jednotlivých regionech za loňský rok. Tradiční
ankety o Nejlepšího sportovce regionu probíhají po celé České republice. Na organizaci a pořádání této populární ankety se prakticky ve
všech územních celcích podílí okresní sdružení
nebo krajské organizace České unie sportu.
Jednou z vydařených akcí bylo například vyhlášení nejlepších sportovců okresu Hodonín, které
se uskutečnilo 17. února ve Veselí nad Moravou.
Také Hodonínský deník věnoval průběhu slavnostního večera velkou pozornost, jak je patrné
z publikovaných článků:

Sportovcům Hodonínska vládnou
Sasínek a Vacenovská

Brhela a družstvo žen, které kralovalo mezi kolektivy. „V této anketě jsem uspěla po hodně letech.
Radši nebudu říkat po kolika, ale samozřejmě jsem
ráda, že jsem se mohla akce účastnit. Je to doma,
takže paráda,“ zářila Iveta Vacenovská.
Velký potlesk slyšel šéf kyjovského oddílu karate Petr Fiala, který se stal nejlepším trenérem
loňského roku. Za práci s mládeží byli rovněž oceněn trenér veslování Stanislav Běloch a hokejový
kouč Tibor Helísek.
Osobností okresu Hodonín se stal Jaroslav
Miklenda, bývalý fotbalový i hokejový brankář
Veselí nad Moravou. Akcí roku bylo vyhlášeno mistrovství České republiky mužů a žen v atletice,
které loni v září hostil stadion U Červených domků.

Po třech letech se do Veselí nad
Moravou vrátilo vyhlášení nejlepších sportovců okresu Hodonín za
rok 2019. Vyhlašovatelem ankety je
Česká unie sportu Hodonín. Sportovcem roku se stal hodonínský atlet
Filip Sasínek, sportovkyní stolní tenistka Iveta Vacenovská.

O Sasínkově triumfu nebylo pochyb. Vždyť svěřenec trenéra Antonína Slezáka skončil loni čtvrtý na halovém mistrovstvím Evropy a poprvé
v kariéře se představil na světovém
šampionátu. „Pro mě byl rok 2019
velice úspěšný. Jsem moc rád, že Foto: Deník
si na mě pořadatelé zase vzpomněli. Vždycky je to takové zadostiučinění, pochvala
z domácího prostředí, takže je to velice příjemné,“ uvedl Filip Sasínek.
Mezi ženami triumfovala Iveta Vacenovská.
Olympionička se vrátila do rodného Hodonína,
aby stolním tenistkám pomohla k dalšímu mistrovskému titulu a v prestižní Lize mistryň k postupu
do čtvrtfinále. Novopečená maminka dvojčat na
pódium vystoupala hned několikrát, když převzala cenu i za mladého oddílového kolegu Štěpána
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Krajánkem roku se stal hokejista Radek Kučeřík. Hodonínský odchovanec, který nyní nastupuje v zámoří, kde hraje za tým Saskatoon Blades,
se fanouškům představil na mistrovství světa dvacítek v Ostravě. Za oceán k legendárnímu Václavovi Nedomanskému putovala i cena předsedy
okresního sdružení České unie sportu.
Cenu za záchranu života obdrželi hodonínští
kuželkáři Michal Zdražil a Radovan Kadlec.
Autor: KT ČUS
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Předseda ČUS odpovídá na dotazy související
s Národní sportovní agenturou
Dobrý den, pane předsedo,
dovoluji se na Vás obrátit s následujícím názorem. Přečetl jsem si zprávu o pokračujícím vzniku Národní agentury pro sport a složení jakési komise čítající 27 členů. Přál bych si, aby vše
bylo ku prospěchu věci. Slyšel jsem na podzimní poradě předsedů okresů a krajů zástupce
agentury, a když si nyní přidám k tomu nové informace, tak mám pochybnosti o účelnosti.
Myslím, že by bylo dobré, kdybyste Vy, jako předseda VV ČUS a člen té komise, nám sdělil informace, které by rozptýlili nejen moje obavy.
1) K
 omise o 27 členech bude o tolika lidech funkční? Není to jak z dob komunismu,
kdy se utvářely komise pro komisi?
2) P
 roč ve složení této komise jsou jen známé osobnosti a není tam zastoupení těch
bezejmenných v okresech a krajích?
3) S oučasný systém rozdělování dotací přímo do klubů je vyhovující, jen to MŠMT nestíhalo.
Tak co se změní?
4) Až se budou rozdělovat dotace do klubů, tak nevěřím, že známí bývalí a současní sportovci
Jágr, Štěpánek, Nedvěd z Itálie atd., budou mít dostatečné znalosti o sportu na těch
nejnižších úrovních. Vše podle mého názoru směřuje k tomu, aby si vrcholní politici k sobě
naklonili sportovní hvězdy, které jim pak pomohou získávat laciné body při volbách.
Vážený pane předsedo, asi by se našly i další otázky, omlouvám se, že Vás tím obtěžuji, ale jako
dlouholetý sportovec a funkcionář mám vážné obavy, co se to zase „vymyslelo.“
S pozdravem
Ladislav Čičmanec, předseda OO ČUS Jablonec nad Nisou, z.s.

ODPOVĚĎ MIROSLAVA JANSTY
Vážený pane předsedo, milý kolego,
rád bych rozptýlil Vaše obavy ze vzniku Národní
sportovní agentury. Předně musím konstatovat,
že o její vznik usilovala ČUS dlouhodobě a systematicky. Po pravdě, chtěli jsme spíše ministerstvo, které by mělo v hlavní gesci sport, ale
i vznik NSA je úspěch.
Dosud totiž bylo zastoupení podpory sportu
na státní úrovni naprosto nedostatečné. MŠMT
se sportu téměř vůbec nevěnovalo, bylo pro
něj nechtěným apendixem. Nejen, že sportovní
agendu nestíhalo dělat, ale řadu témat vůbec ne-
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řešilo. Práce nebyla transparentní, dotační programy byly diktovány, aniž pokaždé respektovaly
potřeby sportovního prostředí, úředníci se chovali
arogantně, pasivně, bez znalosti sportovní problematiky.
Ministerstvo se kromě byrokraticky složitých
dotačních programů vůbec nevěnovalo ani široké
škále dalších témat, která jsou pro sport důležitá – sportovní legislativě, podpoře sportu formou společenské odpovědnosti firem, prevenci
negativních jevů ve sportu, podpoře sportu pro
všechny atd. Řada klíčových dotačních programů
– například údržba a investice – nebyla vypisována

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
vůbec nebo špatně. Nešlo tudíž jen o to, že „ministerstvo nestíhalo“, ale že spoustu věcí nedělalo
vůbec a se sportovním prostředím nekomunikovalo.
NSA vnímám jako kompromisní variantu. Nyní
de facto nese za sport odpovědnost osobně
předseda vlády (který mj. jmenuje předsedu
NSA), a to už je přece jen poněkud jiná úroveň
než nekonečná škála ministrů školství o sportu
téměř mlčících. Také z dosavadních zkušeností
vím, že se premiér o sportovní problematiku zajímá – a zejména o problémy sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Nyní NSA sestavuje pracovní
tým a připravuje dvouletý Akční plán pro naplňování státní koncepce. Do výkonného týmu
agentura hledá špičkové odborníky,
kteří sportu rozumějí, mají velké zkušenosti a jsou odhodláni sportu pomoci.
Proto věřím ve zlepšení.
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dočeského kraje a zároveň předsedkyní Výboru
pro tělovýchovu a sport ve Středočeském kraji.
Ale regionální struktury dobře znají i jiní členové
NRS. Je to např. starostka Sokola Hana Moučková,
kde sport pro všechny je vlastně synonymem pro
práci v okresech, obcích a městech. Jsem to já
(mám to v popisu práce), je to i Jaroslav Chvalný, který je sám např. představitelem Pražské
tělovýchovné unie. Problematiku sportu na úrovní
okresů a krajů budou jistě kvalifikovaně zastupovat Jana Mračková Vildumetzová (do nedávna
hejtmanka), Stanislav Juránek, který je navíc starostou Orla. Takže o zastoupení zájmů okresních
a krajských sdružení nemusíte mít obavy.

Nyní k Vašim otázkám:
1) Nejde o žádnou komisi. Míníte
zřejmě Národní radu pro sport. NRS je
ze zákona povinná. Nejde o výkonný
orgán, ale orgán poradní. Výkonné musí
být úřednictvo agentury. Rada bude pro
NSA poradními sborem ke všem tématům, která osahuje státní koncepce
sportu, a k postupům NSA. V NRS jsou v ní zastoupeny všechny důležité oblasti sportu. Členy jsou osobnosti, které sportu rozumějí, dělají ho či byly aktivními sportovci, ale také ti, kteří vzniku agentury
pomáhali, jsou znalí problematiky a budou osobními
zkušenostmi a znalostmi pro NSA přínosem. Nejde
o žádnou „komisi pro komisi“, jde o reprezentativní
poradní orgán, který se bude scházet dvakrát třikrát
do roka. Bude dohlížet na to, zda NSA plní, co si
dala do vínku při vzniku, a bude dbát na to, aby byly
prosazovány všechny hlavní zájmy českého sportu.
2) V NRS jsou známé osobnosti právě proto, že
jsou to obecně respektované autority. Jsou to ti,
kteří se sportu celoživotně věnují a znají problematiku. Není ani pravda, že v NRS není zastoupení „bezejmenných v okresech a krajích“. Znám
všechny členy NRS, téměř všichni sami vzešli z regionálních sportovních struktur a vědí, jak je tato
struktura důležitá. Zájmy regionálních sdružení
a jejich spolupráci se samosprávami bude hájit
Blanka Žánová, která je mj. zastupitelkou Stře-
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3) Dovoluji si s Vámi nesouhlasit v tom, že rozdělování dotací do klubů je vyhovující. Nejde jen
o to, že MŠMT jen nestíhalo. Neúnosná byla byrokracie s tím spojená, nejasná kritéria, nemožnost
dlouhodobosti a předvídatelnosti financování atd.
atd. A právě to se musí směrem se sportovním klubům a jednotám změnit.
4) Znám Jágra, Štěpánka či Nedvěda a další členy NRS z osobního jednání. A tak vím, že i když se
z nich staly světové sportovní superstar, tak nikdy
nezapomněli, odkud pocházejí, a co pro ně udělal
jejich domovský klub. Většina z nich klubům, odkud vzešli, pomáhá, aniž by museli.
Vážený pane předsedo, věřím, že jsem alespoň trochu rozptýlil Vaše obavy. Sám je mohu mít
také, ale hledím do budoucna s optimismem. To
je základ, který mi dal sport.
V úctě,
Miroslav Jansta, předseda ČUS
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Poradna: Zápis do spolkového rejstříku
po uplynutí volebního období
Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a národní sportovní svazy jsou průběžně upozorňovány
na skutečnost, aby nepodcenily svou povinnost
mít v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku
včetně zakládání potřebných dokumentů do
sbírky listin rejstříkového soudu.
V tomto směru je pak třeba dbát zvýšené pozornosti při provedení příslušných zápisů po skončení funkčního období volených orgánů spolku
a po nových volbách.

Okamžik vzniku funkce členů orgánů
spolku a zápis do spolkového rejstříku
Funkce členů volených orgánů spolku vzniká (je
platná i účinná) již okamžikem provedení volby.
Zápis členů volených orgánů do spolkového rejstříku má tedy pouze tzv. deklaratorní povahu.
To znamená, že tento zápis pouze osvědčuje již
vzniklou skutečnost. Jinak řečeno, členům statutárních (i jiných) orgánů – předseda, členové výboru apod. – vzniká funkce a oprávnění s ní spojená již okamžikem jejich zvolení. Přesto je třeba
tento úkon považovat za nesmírně důležitý.
Dokud totiž bude ve spolkovém rejstříku zapsán
předchozí statutární orgán a někdo s ním bude
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jednat v dobré víře, že takto zapsaná osoba či
osoby jsou kompetentní zastupovat daný spolek,
pak takové jednání bude pro spolek závazné,
byť k němu předchozí statutární orgán již oprávněn nebyl. Ve vlastním zájmu by tedy spolky měly
návrh na zápis nově zvolených statutárních orgánů provést co nejdříve.
Poznámka: Zákonná lhůta pro provedení změny
zápisu je stanovena na 15 dnů, a i když není stanovena žádná sankce při jejím porušení, je třeba
důrazně doporučit její dodržení, a to právě s odkazem na výše uvedené).

Opakované zvolení statutárních
(a jiných) orgánů
I v případě, kdy spolek po skončení funkčního
období svých orgánů zvolí tyto orgány ve stejném složení (tytéž osoby), je třeba provést zápis do spolkového rejstříku. A to obdobně, jako
by došlo ke zvolení orgánů v jiném složení. Tedy
v inteligentním formuláři je třeba např. u „staronového“ předsedy navrhnout jeho výmaz a vyplnit
zánik funkce (což je den provedení nové volby).
Současně je třeba navrhnout jeho zápis (vyplnění
jména, adresy atd.) a uvést den vzniku (opakovaný) funkce, což je opět den volby. Čestná pro-
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hlášení a souhlas se zápisem členů orgánů rovněž
musí být nově do rejstříku doložena. Smyslem
tohoto postupu je, aby ze zápisu ve spolkovém
rejstříku bylo patrné, že se u daného předsedy
jedná o nové (opakované) funkční období a nikoli
o kontinuální výkon funkce po dobu delší, než jak
upravují stanovy daného spolku.
Pokud shora uvedené spolky neučiní, mohou
mít problém s tím, že jejich partneři (banka, poskytovatelé dotací či grantů), kteří si dají tu práci
a přečtou si stanovy spolku, nebudou považovat
zapsaný statutární orgán za oprávněný jednat za
spolek (budou mít za to, že funkční období mu
s ohledem na původní zápis vzniku funkce již
uplynulo). Podle informace z praxe některé rejstříkové soudy dokonce přistupují k výmazu zápisu
statutárních orgánu po uplynutí jejich funkčního
období, a to z moci úřední. Daný spolek je pak
v situaci, kdy nemá zapsán žádný statutární orgán.
Pro doplnění je třeba uvést, že rozhodně
nestačí zaslat rejstříkovému soudu jen rozhodnutí/usnesení o opakovaném zvolení původních
funkcionářů. Zápis do spolkového rejstříku je totiž primárně založen na principu návrhu samotného spolku. Jen některé zápisy provádí rejstříkový
soud tzv. z moci úřední (sám od sebe). Zjednodušeně řečeno soud zapíše pouze to, co si spolek
sám navrhne na předepsaném formuláři (pokud
samozřejmě takový návrh neodporuje zákonu).

Základní dokumenty, které je třeba
doložit při zápisu členů orgánů spolku.
Jak již je zmíněno výše, není rozdíl mezi tím,
zda po skončení volebního období dojde ke zvolení příslušného orgánů ve shodném či jiném složení. I základní dokumenty, které je třeba spolu
s návrhem na zápis doložit, budou v obou případech shodné.
Jedná se především o:
• zápis o volbě (usnesení volební valné hromady / členské schůze),
• prezenční listinu z volební valné hromady /
členské schůze
• pozvánku na volební valnou hromadu /
členskou schůzi
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To vše v ověřené kopii, případně samozřejmě
v originále. Zde je třeba upozornit na případy,
kdy nejvyšší orgán v souladu se stanovami konkrétního spolku provede volbu např. revizní komise bez určení jednotlivých funkcí (předseda, místopředseda) a volbu těchto funkcí si pak následně
provádí sama revizní komise. K zápisu do rejstříku
je pak třeba doložit nejen usnesení volební valné hromady/členské schůze, ale i příslušný zápis
či rozhodnutí o provedení volby předsedy revizní
komise touto komisí.
Dále jde o:
•č
 estná prohlášení členů volených orgánů o způsobilosti vykonávat danou funkci
a jejich souhlas se zápisem do spolkového
rejstříku
Čestná prohlášení musí být předložena v originále s ověřeným podpisem.
Shora uvedené dokumenty by měly být dostačující ve většině standardních situacích. Nelze
ovšem vyloučit, že v konkrétním případě při speciálních okolnostech bude třeba doložit i další
dokumenty.
V záležitostech zápisu do spolkového rejstříku
lze rovněž využít služby Servisních center sportu ČUS, která působí při Okresních sdružení ČUS.
Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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ČUS Sportuj s námi:
Jaro už láká do přírody
Jaro se už nezadržitelně hlásí o slovo, a tak lyžařské či snowboardové závody postupně střídají v termínové listině projektu venkovní sporty – především běhy a turistické pochody. Kromě toho jsou na programu
také akce ve stolním tenisu, boulderingu, basketbalu, plavání nebo karate.

Výběr z kalendáře akcí – březen 2020:
1. 3. 2020

Hruška cup

Bohunice

1. 3. 2020

14. ročník Úpické desítky

Úpice

6. 3. 2020

Opavský siláček

Opava

7. 3. 2020

Krkonošská 70 – 65. ročník

Špindlerův Mlýn

7. 3. 2020

Putování Lázského nemehla po Brdech

Láz

7. 3. 2020

Běh na Boreč

Litoměřice

7. 3. 2020

Disney Cup

Brno 12

7. 3. 2020

Trautenberkův Korbel a okresní přebor

Trutnov

8. 3. 2020

Bílovický koláč

Bílovice nad Svitavou

14. 3. 2020

Mezinárodní Krušnohorská třicítka

Nové Město

14. 3. 2020

Opočenský karneval na ledě 2020

Opočno

14. 3. 2020

Telnický rohlík 2020

Telnice

14. 3. 2020

Jarní pohár H.B. mostové jeřáby cup ve stolním tenise

Prachatice

21. 3. 2020

41. Lesní běh – Opatovice

Opatovice

21. 3. 2020

Basketbalová sobota

Jevíčko

21. 3. 2020

Jarní sprint

Praha 4

21. 3. 2020

87. ročník běhu Štěpánkou

Mladá Boleslav

22. 3. 2020

79. ročník Běhu sady Vodranty

Čáslav

28. 3. 2020

Nordic Supercross 2020

Boží Dar

28. 3. 2020

Běh Koutem

Kout na Šumavě

28. 3. 2020

Bambini Contest 2020

Praha 7

28. 3. 2020

Karate pro nejmenší – Kamiwaza Cup

Praha 11

28. 3. 2020

6. Sudetské Tojnárkovo Bloudění

Nová Ves v Horách

28. 3. 2020

Písecký pulec

Písek

31. 3. 2020

Aprílový běh

Praha 3

Ostatní akce v rámci projektu Sportuj s námi naleznete
na https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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Karlův běh zavedl lyžaře na Ježíškův okruh
a podpořil handicapované
Jednou z tradičních akcí projektu ČUS Sportuj s námi je lyžařský
Karlův běh, který je také součástí seriálu ČUS Stopa pro život.
O víkendu 15.–16. února se na
Božím Daru opět sešli milovníci
bílé stopy, aby změřili své síly v tradičním ve
druhém nejstarším běžkařském závodu v České
republice. Letošního, devětačtyřicátého ročník
Karlova běhu se zúčastnil rekordní počet 847
závodníků.
„Před startem prvního sobotního závodu jsme
měli 922 přihlášených běžců. Po posledním závodě do cíle dorazilo 847 běžců, což je doposud
nejvyšší počet. Překonali jsme tak loňský rekord
816 závodníků,“ potvrdila organizátorka akce Kateřina Ondrová z pořádajícího Lyžařského klubu
Slovan Karlovy Vary.

hodně improvizovat, neboť na
Božím Daru moc sněhu nebylo
a tratě musely vést po zpevněných cestách. Původní, dvaadvacet kilometrů dlouhý okruh byl
zkrácen a účastníky zavedl na
dvanáctikilometrový Ježíškův okruh. Ve finále
jsme se rozhodli, že i nedělní závod na 45 kilometrů zkrátíme o deset. Tuto změnu v cíli kvitovalo hodně závodníků, podmínky byly totiž
i tak náročné,“ komentovala průběh Kateřina
Ondrová.

Třicet tisíc korun na podporu plavců

Sobotní dopoledne patřilo na Božím Daru
dětem a vyznavačům volného stylu. Malí běžci
zdolávali klasicky tratě 0,5 km a 1,5 km, starší
děti 6 km volně. Následoval běh dospělých na
22 km volnou technikou. Sobotní sportovní program uzavřel běh dospělých na
12 km volným stylem.
Neděle byla tradičně vyhrazena pouze klasickému stylu. Nejprve do stopy zamířili
běžci v hlavním závodu na 35
km. Následně odstartovali závodníci na 22 km a poté na 12
km. Nejúspěšnějším běžcem se
stal Miroslav Rypl z klubu Silvini Madshus Team, který vyhrál
sobotní závod na 22 km volně
a také nedělní nejdelší trať na
35 km.

Foto: Miloš Lubas, Stopa pro život

I přes nepříliš příznivé sněhové podmínky pořadatelé pro běžkaře připravili celou řadu distancí – pro ostřílené vytrvalce, rekreační běžce, ale
i rodiny s dětmi.
„Udělali jsme maximum, aby se závody
vůbec uskutečnily. Kvůli počasí jsme museli
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„Kromě doprovodného programu pro závodníky, kdy mimo
jiné v sobotu večer vystoupila
místní skupina A Basta!, jsme
letos nově vyhlásili projekt Každé číslo pomáhá, což byla finanční sbírka pro pět
handicapovaných plavců, kteří se chtějí účastnit
Mezinárodních sportovních her IVAS v Thajsku. Během víkendu jsme vybrali třicet tisíc korun, a to
nám udělalo obrovskou radost,“ uvedla Kateřina
Ondrová.
Autor: ČUS Sportuj s námi
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Změny v Antidopingovém výboru ČR –
novým ředitelem je Martin Lukavský
V návaznosti na novelu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu se s účinností od 1.
ledna 2020 stal Antidopingový
výbor České republiky (ADV
ČR) příspěvkovou organizací
Národní sportovní agentury.
Počátkem ledna v této souvislosti navštívili vedoucí představitelé agentury sídlo ADV
ČR.

spolupráci a aktuálních tématech v oblasti antidopingových pravidel v návaznosti
na přijetí nového Světového
antidopingového Kodexu v listopadu 2019, s účinností od 1.
ledna 2021.
ADV ČR v tomto kontextu
připravuje mimo jiné novou
koncepci metodiky a vzdělávání, zajišťované oficiálně v gesci ADV ČR výhradně
licencovanými lektory. Jejich přednášky, poskytované
sportovním spolkům bezplatně, budou uznávány v rámci
antidopingového
programu
v ČR a respektovány i v případě disciplinárních řízení
v působnosti ADV ČR a jednotlivých sportovních spolků.
Přednášky od necertifikovaných osob nebudou ADV ČR
uznávány.

Při této příležitosti předseda NSA Milan Hnilička uvedl do
funkce Martina Lukavského,
který byl od 15. ledna 2020
jmenován novým ředitelem
Antidopingového výboru České
republiky, a rovněž poděkoval
bývalému řediteli Miloši Vrabcovi za dosavadní spolupráci
a dlouholetý přínos v zajišťování klíčových antidopingových úkolů.
Mgr. Martin Lukavský je
absolventem Fakulty tělesné
výchovy a sportu Univerzity
Karlovy. Téměř deset let působil na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, kde
se zabýval zejména zahraniční
agendou, vztahy s Evropskou
unií, problematikou evropských
strukturálních a investičních
fondů či financováním sportu
ze zdrojů Evropské unie.

Bližší informace
budou zveřejněny na
www.antidoping.cz.

MARTIN LUKAVSKÝ
ředitel Antidopingového
výboru České republiky

Zástupkyní ředitele se stala
Petra Volková a tajemníkem
Tomáš Vávra.
V novodobé historii navštívili představitelé státu sídlo
ADV ČR vůbec poprvé. Společně se všemi pracovníky
poté diskutovali o vzájemné
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ČUS chce navázat
na spolupráci

Písemnou gratulaci ke jmenování zaslal novému řediteli
Antidopingového výboru České
republiky také generální sekretář České unie sportu Jan
Boháč: „Přeji vše dobré v řízení organizace a navrhuji se
setkat k projednání možností
vzájemné spolupráce. ČUS má
zájem na všech preventivních aktivitách souvisejících
se sportem, aktivně s ADV
ČR spolupracovala a ráda by
pokračovala.“
Autor: KT ČUS
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Začíná šestý ročník akce Díky, trenére
Start hledání Trenéra mládeže 2020 je tady! Začíná další, v pořadí šestý ročník sportovní a společenské akce Díky, trenére. Od února je opět
možné na našem webu nominovat vaše oblíbené
nadšence ze všech možných sportovních klubů.
Nejen, že jim poděkujete za jejich obětavou
práci, ale zároveň je přihlásíte do soutěže o titul Trenér mládeže 2020, o finanční příspěvky na
zahraniční stáže nebo příspěvky pro jejich kluby. Tuto akci podporuje také Česká unie sportu.
Prvním vítězem se stal Michal Eisenkolb, který vychovává
mladé florbalisty z pražské Sparty a v roce 2016 ho následoval
trenér fotbalistů z Hodonína
– Michal Bíza. Opět fotbalista, tentokrát z Baníku Ostrava,
Zdeněk Grygar, zvítězil v roce
2017. Následoval jej v roce 2018
capoeirista Lukáš Novák z Vem Camará Pardubice.
A loňský titul získal hokejista David Vinš z Vimperka (na snímku).
Tato sportovní a společenská akce chce ocenit
ty, kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí a naučí je mít sport rádi, smysl pro povinnost a fair
play. Zároveň z nich vychová nejen dobré sportovce, ale i dobré lidi. Přihlásit svého oblíbeného trenéra či trenérku do ankety je jednoduché.
Stačí, když ho kdokoliv zaregistruje na webu di-

kytrenere.cz. Vlastně už tím upozorní na jeho
schopnosti a veřejně mu poděkuje za jeho záslužnou práci s dětmi, kterou provádí po zaměstnání
ve svém volném čase, o víkendech a často bez
odměny.

Jak vypadá časový plán letošního ročníku?

První krok bude jako vždy nominace trenéra od
kohokoliv z jeho okolí. Nominovaný trenér vyplní
dotazník a jeho odesláním se dostane do soutěže. Čas na přihlášení a vyplnění dotazníku je do
konce dubna.
Tým Díky, trenére následně
vybere 32 čtvrtfinálových trenérů a jejich nominující bude
kontaktovat s doplňujícími
dotazy. Po konzultaci s jednotlivými sportovními svazy a odborném výběru bude vybrána
semifinálová 16 nejlepších, které navštíví v průběhu června až srpna v jejich klubech po celé
České republice.
Finále s názvem Den trenérů mládeže, do kterého postoupí Top 8 trenérů a trenérek mládeže
po pečlivém výběru odborné poroty, se uskuteční začátkem listopadu.
„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která není společensky
oceněna tak, jak by si zasloužila. Mnozí
se věnují dětem z lásky k nim a svému
sportu bez odpovídající odměny. Se vší
skromností se pokoušíme aspoň částečně
to napravit, “ říká iniciátor a hlavní organizátor Petr Rydl.

V sázce i ceny za téměř
200 tisíc korun

Trenérem mládeže 2020 se může stát
trenér či trenérka z jakéhokoliv sportovního odvětví. Vítěz soutěže Díky, trenére získá pro sebe také ceny v hodnotě
50 tisíc korun! Pořadatel mu přispěje
například na tréninkovou stáž 40 tisíc korun a částkou 10 tisíc korun podpoří jeho
sportovní klub v práci s dětmi.
Autor: KT ČUS
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Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
se mohou zapojit do akce Ukliďme Česko
Zima ještě nekončí, přesto již nyní
startují první úklidy pod hlavičkou největší dobrovolnické akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
V hlavním jarním termínu, kterým je sobota 4. dubna, se vydají
znovu vydají desetitisíce dobrovolníků v celé České republice
uklidit nepořádek z našich obcí,
měst a především přírody. Během
loňského roku se jich zapojilo do akce téměř
150 000 a mezi aktivními účastníky byli také členové sportovních klubů a tělovýchovných jednot
České unie sportu.
Organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko oznámili, že při loňském, rekordním ročníku akce sesbírali dobrovolníci přes
2400 tun odpadů. Zájem o zapojení do této kampaně přitom neustále narůstá.
„Podle údajů, které máme k dispozici, se během jara 2019 konalo 3 458 úklidových akcí, do
kterých se zapojilo 145 000 dobrovolníků. Ti z přírody odstranili 2 420 tun odpadů a z toho se jim
téměř 500 tun podařilo vytřídit. Jedná se o dosud
rekordní účast, kdy se nám již během jarních mě-

síců podařilo překonat počet dobrovolníků, který s námi uklízel za rok
2018,” shrnul dosažené výsledky
Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Také letos se mohou zájemci této
aktivity zúčastnit – hlavním úklidovým dnem je sobota 4. dubna.
Postup je jednoduchý. Stačí navštívit webové
stránky projektu a seznámit se s potřebnými informacemi: https://www.uklidmecesko.cz/map/.
Zapojit se lze dvěma způsoby – vždy je však
nutné zaregistrovat se prostřednictvím online
formuláře:
 . Organizátor místních úklidů: To jsou lidé,
1
kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid
v místě, které si sami určí. Od začátku až do
konce se pak starají o hladký průběh akce. Vedení projektu jim k tomu poskytne know-how,
pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další potřebnou podporu.
 . Dobrovolník: Zájemci vyplní si po registraci
2
vyberou na interaktivní map úklidů si vyberou
jim nejvíce sympatickou skupinu, ke které se
připojí. V termínu akce se pak sejdou na „místě
činu“.

Budete potřebovat pomoci s rukavicemi
a pytli?
Kdo si ušetřil z minulé akce, má výhodu, kdo
ne, toto organizátoři znovu podpoří. Zájemci si
mohou vyplnit v termínu od 2. do 21. března žádost o balík (záložka v profilu registrované akce).
Jako vždy je třeba vyplnit počty pomůcek a adresu k doručení s telefonem pro kurýra. Balíky by
měly všechny dorazit do 31. března.
Mimochodem – pytle na odpad jsou pro letošní
ročník recyklované, vyrobené z vytříděných barevných fólií ze žlutých kontejnerů.
Zdroj: www.uklidmecesko.cz
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