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Hlasy delegátů 38. valné hromady v Nymburce 
byl Miroslav Jansta – jako jediný kandidát – jed-
noznačně opět zvolen předsedou České unie 
sportu. Osmapadesátiletý právník tak od roku 
2012 už ve třetím funkčním období povede nej-
větší sportovní spolek v České republice.

 Co pro vás znamená tak silný mandát?
Je to mandát, který ocenil moji práci a také 

práci mého týmu. Jsem až překvapený tím, jak je 
silný. Celý předešlý týden jsem strávil na jednání 
Městského soudu v Praze, což bylo velice vyčer-
pávající. Tohle je však pro mne velká satisfakce. 

 Neobával jste se, že soudní jednání v tzv. dotač-
ní kauze ovlivní před volbou vaši pozici?

Samozřejmě mě to poškodilo. Někteří novináři, 
kteří vůbec nerozumějí sportu, publikovali neod-
borné a zavádějící články, ale naštěstí jich bylo 
minimum. Také lidé, kterým jsem někdy v minu-
losti „šlápl na kuří oko“, této situace využívali. 
Beru to však jako součást života, jen mě mrzí, že 
tím trpí moje rodina a občas i moje práce. Na-
štěstí jsem ve sportovním prostředí získal jméno 
a vydobyl si takové postavení a důvěru, že to de-
legáti valné hromady respektovali. 

 S jakým cílem vstupujete do dalšího čtyřletého 
cyklu?

Stále se stejným – posílit kluby a jednoty, které 
tvoří základ českého sportu, a pomoci jim, pro-
tože se ocitly v těžké situaci. Samozřejmě hodlá-
me podporovat také sportovní svazy, které musí 
připravovat sportovce, aby vozili medaile, a také 

metodicky podporovat svá odvětví. Podstatné 
je hlavně to, že český sport má konečně svého 
představitele ve státní správě – Národní sportov-
ní agenturu. Důležitá bude nejen její podpora 
a vzájemná spolupráce, ale také spolupráce ČUS 
s dalšími sportovními spolky – olympijským výbo-
rem, sokoly i sdružením sportovních svazů. 

 Rovněž do nového Výkonného výboru ČUS byli 
téměř jednohlasně zvoleni všichni navržení kandi-
dáti – o čem to svědčí?

Delegáti nepochybně zhodnotili kvalitní práci 
minulého výkonného výboru, z něhož většina čle-
nů zůstala. Ocenili, že se pravidelně setkáváme 
se zástupci SK/TJ i sportovních svazů a podrobně 
je o veškerém dění informujeme. Navíc členové 
VV ČUS jsou silné osobnosti.

 V čem bude vaše třetí funkční období jiné?
V tom předcházejícím se nám podařilo praktic-

ky všechno, co jsme si předsevzali. ČUS se podí-
lela na výrazném navýšení prostředků ze státního 
rozpočtu. Když jsem se poprvé stal předsedou, 
jednalo se o částku 1,9 miliardy korun – nyní je to 
okolo 8,5 miliardy. Iniciovali jsme vznik Národní 
sportovní agentury, ale naším cílem pořád zůstává 
ministerstvo sportu spojené s cestovním ruchem. 
Prosadili jsme program přímého financování klu-
bů. Teď půjde o to, dát těmto věcem ještě efek-
tivnější a plně funkční systém, aby se peníze ne-
ztrácely někde ve střešních organizacích a mířily 
tam, kam jsou určené.

 Jakým způsobem by tedy měly být distribuová-
ny do sportovního prostředí?

Od roku 2012 zastávám konzistentní stanovis-
ko – stání podpora musí směřovat přímo do klubů 
a sportovních svazů. Střešní organizace by ji měly 
dostávat pouze na svou základní činnost. V přípa-
dě ČUS jsou to finance právě pro kluby a sportovní 
svazy, v případě ČOV na zajištění účasti českých 
sportovců na akcích Mezinárodního nebo Evrop-
ského olympijského výboru, v případě ČOS na za-
jištění aktivit sportu pro všechny, v případě SSS 
ČR na činnost dobrovolných hasičů nebo brannou 
a motoristickou činnost.

Autor a foto: KT ČUS

Miroslav Jansta: Tato volba je pro mne  
velká satisfakce!“
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Čtvrté letošní zasedání Výkonného výboru Čes-
ké unie sportu se uskutečnilo 2. června v Praze. 
V jeho úvodu informoval předseda ČUS Miroslav 
Jansta o mimořádném dotačním programu CO-
VID-Sport, který připravila Národní sportovní 
agentura a následně schválila vláda. 

Ten umožní mezi postižené sportovní kluby 
a tělovýchovné jednoty rozdělit miliardu korun 
na provoz sportovišť a zařízení, která kvůli koro-
navirovým opatřením nesměla fungovat a jejich 
provozovatelé tak přišli o tržby, a tím i o pro-
středky na provoz. Poskytne také podporu i orga-
nizátorům zrušených sportovních akcí. 

Předseda ČUS přitom ocenil operativní reakci 
a profesionální přístup Národní sportovní agentu-
ry, jež ve velice krátké době připravila a prosadi-
la příslušný zákon a obratem připravila program, 
který stihla konzultovat se sportovním prostře-
dím. Současně uvedl, že ČUS nabídla agentuře 
součinnost při co nejrychlejší administraci této 
dotace prostřednictvím svých odborných územ-
ních pracovišť – Servisních center sportu ČUS, 
která pracují ve všech okresech České republi-
ky. V této souvislosti Národní sportovní agentura 
připravuje opakovaná školení expertů České unie 
sportu, České obce sokolské a dalších organizací 
pro poradenství klubům s administrací dotačních 
programů vypisovaných NSA, včetně programu 
COVID-Sport, resp. i k povinnostem klubů ve vzta-
hu ke spolkovému rejstříku. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství 
dosud neposkytlo České unii sportu na rok 
2020 dotaci na činnost z programu na Podporu 
zastřešujících sportovních organizací, schválil 
VV ČUS formou třetí zálohy nejnutnější předfi-
nancování územních pracovišť ČUS ve výši 10,3 
milionu korun z vlastních zdrojů. Každá krajská 
organizace ČUS obdrží příspěvek 200 000 korun 
a každé okresní pracoviště 100 000 korun. Součet 
dosud poskytnutých záloh okresním a krajským 
pracovištím ČUS tak letos představuje částku 39,9 
milionu korun. Pro každoroční zajištění potřebné 
podpory pro činnost klubů je však zapotřebí více 
než dvojnásobek. 

Výkonný výbor ČUS se intenzivně zabýval pří-
pravou 38. Valné hromady České unie sportu, kte-
rá se uskuteční v souladu s veškerými aktuálními 
zdravotními opatřeními v náhradním termínu 24. 
června ve Sportovním centru Nymburk. Jako hos-
té přijali pozvání předseda Národní sportovní 
agentury Milan Hnilička a válečný veterán, ar-
mádní generál ve výslužbě Emil Boček. 

Členové VV ČUS vzali na vědomí informaci 
předsedy ČUS o tom, že Městský soud v Praze za-
hájí 15. června hlavní líčení v tzv. dotační kauze, 
a vyslechli argumenty a strategii obhajoby ČUS 
a jejich představitelů. VV ČUS vyjádřil opakovaně 
přesvědčení, že jednání představitelů ČUS nebylo 
protiprávní.  

V dalším jednání se VV ČUS seznámil se zprá-
vou Revizní komise ČUS. Ta v období od 37. val-
né hromady provedla šest kontrol v Servisních 
centrech sportu ČUS, jejichž cílem bylo prově-
ření administrace využití a vyúčtování příspěvku 
na financování územního pracoviště SCS. Revizní 
komise konstatovala, že při kontrolách nebyly 
zjištěny jakékoliv nedostatky a nebylo třeba sta-
novit žádná doporučení ani nápravná opatření 
a zároveň vysoce ocenila kvalitní práci jednot-
livých SCS v často velmi skromných a náročných 
podmínkách. 

VV ČUS převzal rovněž záštitu nad 23. ročníkem 
festivalu Sportfilm Liberec, soutěžnímu festivalu 
sportovních filmů s mezinárodní účastí televiz-
ních a filmových snímků se zaměřením na sport. 

 Autor: KT ČUS 

Servisní centra sportu ČUS pomohou klubům  
s administrací dotačního programu COVID-Sport
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Poslední zasedání Výkonné-
ho výboru České unie sportu 
před 38. valnou hromadou 
se uskutečnilo 23. června 
v Praze. V rámci bilancování 
uplynulého čtyřletého cyklu 
jeho členové ocenili velice 
aktivní roli ČUS především 
při vzniku Národní sportovní 
agentury, stejně jako při tr-
valém úsilí o zvýšení finanční 
podpory státu sportovnímu 
prostředí. Zásluhou pravidel-
ného jednání s představiteli 
vlády, poslanecké sněmovny 
a senátu se podařilo v tomto 
období prostředky pro sport 
zdvojnásobit. 

ČUS se v současné době také významně podílí 
na postupné konsolidaci sportovního prostředí 
po koronavirové krizi. V souvislosti s kompenza-
cí dopadů této epidemie požádala dopisem pre-
miéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné 
státní podpory na rok 2020 ve výši jedné miliardy 
korun pro spolky provozující sportoviště. V prů-
běhu května tuto žádost projednaly a schválily 
příslušné vládní i parlamentní orgány a administ-
rací mimořádného programu COVID – Sport ve výši 
jedné miliardy korun byla pověřena Národní spor-
tovní agentura. Program již je vyhlášen a územ-
ní pracoviště ČUS jsou připravována na asistenci 
sportovním klubům při podávání žádostí.

VV ČUS vyslechl rovněž informaci o obhajobě 
České unie sportu a jejích představitelů Mirosla-
va Jansty a Jana Boháče v probíhajícím soudním 
jednání v kauze sportovních dotací na Městském 
soudu v Praze. Konstatoval při tom, že na rozdíl 
od obžaloby postupuje soud v této věci zcela 
nestranně, a vyslovil přesvědčení, že největší 
sportovní spolek v České republice i jeho před-
stavitelé se obhájí a očistí své jméno.

Členové VV ČUS pozitivně zhodnotili informace 
o přípravě 38. valné hromady České unie sportu 
24. června v Sportovním centru v Nymburce. Valná 

VV ČUS na závěr čtyřletého období ocenil úsilí České unie 
sportu na formování i financování sportovního prostředí
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hromada se uskuteční v kon-
gresovém sále za splnění veš-
kerých preventivních opatření 
před koronavirovou infekcí 
– včetně použití obličejových 
roušek nebo ochranných štítů.

V dalším průběhu jed-
nání zhodnotili členové VV 
ČUS pozitivně spolupráci 
moravskoslezské Krajské 
organizace ČUS s Morav-
skoslezským krajem (MSK). 
Na základě memoranda 
uzavřeného mezi MSK s ČUS 
a následných smluv ČUS za-
jistila podobně jako v roce 
2019 také pro letošek kom-
pletní administraci dotace 

z rozpočtu kraje pro všechny sportovní kluby v re-
gionu ve výši téměř 35 milionů korun. Navzdory 
epidemii Covid-19 byly tyto prostředky vyplaceny 
na přelomu měsíců března a dubna. Příkladná for-
ma spolupráce by měla pokračovat i v roce 2021.

VV ČUS schválil také dvě žádosti o udělení 
záštity. Čtvrtý ročník seriálu turistických výšlapů 
na významné vrcholy v ČR Nahoru na horu (čer-
ven až říjen 2020) podpořil také částkou 100 000 
korun. V pořadí 29. ročník Plavecké soutěže měst 
(30. září 2020) určený pro zájemce všeho věku 
a propagující kondiční plavání podpořil částkou 
60 000 korun. Kladně posoudil i žádost České Mu-
aythai Asociace i půjčku z Rezervního fondu spor-
tovních svazů sdružených v ČUS na dobu dvanácti 
měsíců ve výši jednoho milionu korun.

VV ČUS se seznámil s Inspekční zprávou Vyšší 
odborné školy ČUS, která vznikla na základě kon-
troly České školní inspekce – Pražského inspekto-
rátu počátkem března. Ta konstatovala, že VOŠ ČUS 
má v posledních letech nejen ziskové hospodaření, 
ale funguje na vysoké úrovni i z hlediska pedagogic-
kého, tj. nastavením velice dobrých podmínek pro 
vzdělávání či vysokou kvalitou studijních výsledků. 
Členové VV ČUS za toto pozitivní hodnocení poděko-
vali oběma jednatelům VOŠ ČUS. Autor: KT ČUS
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Českou unii sportu, největší sportovní spolek 
v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jan-
sta. Rozhodli o tom delegáti volební 38. valné 
hromady ČUS, která se uskutečnila 24. června 
ve Sportovním centru Nymburk. Pro starono-
vého předsedu, který byl jediným kandidátem, 
se rozhodla drtivá většina ze 142 hlasujících 
zástupců sportovních svazů, klubů a tělový-
chovných jednot (dva zástupci se při hlasování 
zdrželi). 

V průběhu valné hromady delegáti vybírali také 
nové členy do Výkonného výboru a Revizní komise 
ČUS. 

„Je to nejsilnější mandát a zároveň projeve-
ní důvěry. Jsme tu od toho, abychom bojovali 
za základní články českého sportu a za lidi, kteří 
přivádí děti ke sportování ve svém volném čase. 
Na to se chceme zaměřit také v následujícím ob-
dobí,“ prohlásil Miroslav Jansta, který tak vstupu-
je do své třetí volební funkce v čele spolku s více 
než milionem členů. 

V novém funkčním období do roku 2024 chce 
pokračovat také v úsilí o navýšení státních pro-
středků na sport. „Naším cílem je minimálně 15 
až 16 miliard, které má v současnosti kultura. Ten 
cíl je oprávněný a myslím, že zřízením Národní 
sportovní agentury je i reálný,“ řekl staronový 
předseda ČUS.

Vzácnými hosty valné hromady byli válečný ve-
terán, armádní generál Emil Boček, a předseda 
Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Oba 
k delegátům valné hromady přednesli zdravici. 
„Čeká nás spousta práce při nastavování trans-
parentnějších podmínek. Věřím, že Česká unie 
sportu nám pomůže vytvořit takové podmínky 
– především pro přímé financování klubů a jed-
not,“ uvedl Milan Hnilička.

Stabilní a respektovaná organizace
Ve zprávě o činnosti konstatoval Miroslav Jan-

sta, že za uplynulých osm let se Česká unie sportu 
změnila ve stabilní a respektovanou organizaci. 
Podařilo se dlouhodobě zabezpečit zhodnocení 
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Na 38. valné hromadě České unie sportu obhájil  
Miroslav Jansta post předsedy
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majetku a posílit také servis pro 
členské subjekty.

„Prosadili jsme dotační pro-
gram přímé státní podpory pro 
tělovýchovné jednoty a sportov-
ní kluby. Z naší iniciativy vznikla 
novela zákona o podpoře sportu, 
kterou byla ustavena samostat-
ná instituce pro sport v České 
republice – Národní sportovní 
agentura. Naším soustavným 
tlakem byla zásadně navýšena 
státní finanční podpora sportu,“ 
připomněl předseda ČUS. 

Kvůli snaze o lepší podmínky 
a transparentnost při rozdělo-
vání dotací však byla ČUS a její 
představitelé obviněni policií. 
„To nás však nezastavilo v aktivi-
tách, naopak. Brali jsme to jako příležitost více 
prezentovat svoji činnost,“ zdůraznil Miroslav 
Jansta, který do volby na valné hromadě vstupo-
val s více než 40 nominacemi včetně České bas-
ketbalové federace, jejímž je předsedou.

Cílem je i nové sídlo ČUS
Předsedu ČUS volilo celkem 142 delegátů, 

z toho 76 zástupců TJ/SK a 66 národních spor-
tovních svazů – pouze dva se při hlasování zdr-
želi. „Je to mandát, který je oceněním práce mé 
a mého týmu. Jsem až překvapený, jak je silný. 
Přiznám se, že jsem to opravdu nečekal. A není 
to fráze. Je to pro mě velká satisfakce,“ přiznal 
Miroslav Jansta. „Je to silnější mandát než dříve, 
kdy jsem kandidoval.“ 

Za hlavní úkoly pro následující čtyři roky po-
važuje stabilizaci služeb pro členy ČUS, které 
tvoří více než 7000 TJ/SK a 75 národních spor-
tovních svazů a další navýšení státní podpory 
pro sport a výstavbu a modernizaci sportovišť. 
ČUS rovněž hodlá úzce spolupracovat s Národní 
sportovní agenturou na rozvoji podmínek pro 
sport v České republice, a to i v rámci školského 
systému v oblasti výchovy ke sportu a motivace 
mládeže k pohybovým aktivitám. 

„Rádi bychom také zahájili konkrétní kroky 
k získání nového sídla ČUS, důstojného společné-

ho zázemí v Praze pro národní sportovní svazy. 
Právě svazy jsou pilíře struktury českého sportu, 
garanty rozvoje, kvality a úspěšnosti pro celé 
naše odvětví,“ doplnil Miroslav Jansta, který je-
den z hlavních problémů spatřuje v tom, že klesá 
základna dobrovolníků. 

„Náš aktuální průzkum situace mezi členskými 
kluby potvrdil velmi nepříjemný trend. Generace 
dobrovolníků, která vede kluby či jednoty, stár-
ne. Předsedové mají problém najít své nástupce, 
protože pro dobrovolnou práci v sportu nejsou 
vytvořeny příznivé podmínky a je stále náročněj-
ší. Kvůli tomu může klubový sport na vesnicích či 
v menších městech zanikat,“ varoval.

Výkonný výbor s novými členy
Valná hromada zvolila šestnáctičlenný Výkon-

ný výbor ČUS a také Revizní komisi ČUS. Nováčky 
ve výkonném výboru se stali Jana Havrdová, pre-
zidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF, 
Lukáš Heřmanský, předseda Svazu lyžařů ČR, 
Martin Malík z Fotbalové asociace ČR a Jaroslav 
Čepčář, zástupce SK/ TJ Pardubického a Králove-
hradeckého kraje. 

Místopředsedy ČUS byli zvoleni Ivo Kaderka 
a opětovně Marek Hájek.

Autor: KT ČUS
Foto: KT ČUS a Petr Skála (Sportovní listy)

Hosty valné hromady byli Milan Hnilička a Emil Boček
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SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČUS
Předseda ČUS: 

JANSTA Miroslav, JUDr.  
prezident České  

basketbalové federace
 

Místopředseda ČUS (zástupce 
národních sportovních svazů):

KADERKA Ivo, Ing., CSc.  
předseda Českého tenisového svazu

Místopředseda ČUS  
(zástupce SK/TJ):
HÁJEK Marek, Ing.  

Regionální sdružení České unie 
sportu v okrese Opava

   
Zástupci sportovních svazů:

BAUER Karel, Ing., CSc.  
Český svaz jachtingu

  
DITRICH Petr, RNDr. 

předseda České baseballové asociace
  

HAVRDOVÁ Jana, Mgr. 
prezidentka Českého svazu  
aerobiku a fitness FISAF.CZ

HEŘMANSKÝ Lukáš
prezident Svazu lyžařů  

České republiky

HOBZA Filip 
předseda České asociace  

amerického fotbalu
 

MALÍK Martin, Ing. 
předseda Fotbalové  

asociace ČR
 

VARHANÍK Libor, PaedDr.
 předseda Českého  
atletického svazu

 
Zástupci SK/TJ:

ČEPČÁŘ Jaroslav, DiS.
Pardubická krajská  

organizace
 

HOLUB Vítězslav, Ing.
Jihlavská unie sportu

CHVALNÝ Jaroslav, Ing.
Pražská tělovýchovná unie

KRÁTKÝ Zdeněk, Mgr.
Okresní sdružení České unie  

sportu Tábor

KUBEC Zdeněk, Mgr.
 Sportovní unie okresu  

Ústí nad Labem
 

PEŘINA Jitka
Sportovní unie Karlovarska

SLOŽENÍ REVIZNÍ  
KOMISE ČUS
Předseda:

BAMBULA Leopold

Místopředseda:
POKORNÝ Roman, Ing.

 
Členové:

HOMOLKA Milan
HRAZDÍRA Josef
KREISEL Ladislav
LEHÁROVÁ Irena

MAREŠOVÁ Martina
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Usnesení č. 1
Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS 

od 37. valné hromady ČUS

38. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 37. 

valné hromady ČUS

u k l á d á
Výkonnému výboru ČUS vyzvat Český olympij-

ský výbor ke změnám stanov, které zajistí rovné 
členské postavení ČUS a dalších národních spor-
tovních svazů na Plénu ČOV, a pokud nedojde 
k nápravě a nezmění se ani další okolnosti, zvážit 
i možnost ukončení členství ČUS v ČOV.

v y z ý v á 
Národní sportovní agenturu, aby při rekon-

strukci dotačních programů na podporu střešních 
sportovních organizací a při tvorbě kritérií pro 
hodnocení žádostí, v zájmu spravedlivého a ob-
jektivního přidělování dotací zohlednila rozsah 
činnosti, velikost členské základny, doložitelné 
náklady na činnost a celkový dopad působnosti 
žadatelů na sportovní prostředí ČR. 

Usnesení č. 2
Ke Zprávě o hospodaření České unie sportu 

k 31. 12. 2019

38. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 
1)  bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2019, vč. 

poskytnutých příspěvků a předpokládaných 
prioritních investic financovaných z vlastních 
a veřejných zdrojů, dále předpokládané prio-
ritní investice financované z vlastních zdrojů 
ČUS a z případných dotací z veřejných zdrojů 
od roku 2020 a dále (část F., kapitola III. tohoto 
materiálu)

2)  bilanci státních zdrojů za rok 2019
3)  výsledek hospodaření České unie sportu za rok 

2019 ve výši zisku 12.587.133,07 Kč a její za-
účtování takto:

-  částka 12.587.133,07 Kč se zúčtovává na Ne-
rozdělený zisk (účet 932001)

u k l á d á 
v rámci předpokládaných prioritních dotačních 

investic do národních sportovních center (tj. Ná-
rodní sportovní centrum Nymburk a Národní spor-
tovní centrum Podolí) podávat příslušné žádosti 
o poskytnutí finančních prostředků (dotací) a tyto 
upravovat dle příslušných Výzev/ Programů či po-
žadavků poskytovatele, a to vč. finančního rozsa-
hu celého projektu  

u r č u j e 
auditora České unie sportu pro letošní rok, a to 

firmu BDO Audit s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00 
Praha 4 - Chodov, IČ: 45314381

Usnesení č. 3
Ke Zprávě o majetku České unie sportu 

k 31. 12. 2019

38. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 
předložený materiál

u k l á d á
Výkonnému výboru ČUS pokračovat v aktivi-

tách směřujících k řešení majetkoprávních vzta-
hů ve sportovních centrech ČUS, tj. především 
v otázce vyřešení sjednocení vlastnictví majetků 
v Podolí, na Zadově, a v Nymburku a dále pak vy-
hodnotit ztrátové, potenciálně ztrátové či dlou-
hodobě neproduktivní provozy či majetkové účas-
ti a navrhnout jejich řešení.

Usnesení č. 4
Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu 

k 31. 12. 2019

38. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e
Zprávu Revizní komise ČUS

Soubor usnesení 38. valné hromady ČUS konané  
dne 24. června 2020 v SC Nymburk
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Usnesení č. 5
K Rozpočtu České unie sportu pro rok 2020

38. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 
rozpočet ČUS pro rok 2020

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2020

u k l á d á
Výkonnému výboru ČUS

1)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti roz-
počtu ČUS a v oblasti vlastních zdrojů v přípa-
dě, že některý z předpokladů nenastane nebo 
nastanou skutečnosti, se kterými rozpočet ne-
počítá 

2)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti stát-
ních zdrojů v případě, že některý z předpo-
kladů nenastane nebo nastanou skutečnosti, 
se kterými rozpočet nepočítá (např. navýšení/
snížení státních prostředků apod.)

3)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti roz-
počtu ČUS i v oblasti státních zdrojů v sou-
vislosti s ekonomickými dopady pandemie 
Covid19 

4)  v případě obdržení prostředků ze státního roz-
počtu zajistit jejich užití v souladu s přísluš-
ným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v sou-
ladu s Podmínkami čerpání dotace

Usnesení č. 7
K Volbě orgánů České unie sportu

38. valná hromada ČUS

z v o l i l a 
a) za předsedu ČUS: Miroslava JANSTU

b)  za členy Výkonného výboru ČUS: Karla BAUE-
RA, Petra DITRICHA, Jaroslava ČEPČÁŘE, Marka 
HÁJKA, Janu HAVRDOVOU, Lukáše HEŘMAN-
SKÉHO, Filipa HOBZU, Vítězslava HOLUBA, 
Jaroslava CHVALNÉHO, Ivo KADERKU, Zdeňka 
KRÁTKÉHO, Zdeňka KUBCE, Martina MALÍKA, 
Jitku PEŘINU, Pavla SUKA, Libora VARHANÍKA

c)  Revizní komisi ČUS ve složení: Leopold BAM-
BULA, Milan HOMOLKA, Josef HRAZDÍRA, 

Ladislav KREISEL, Irena LEHÁROVÁ, Martina 
MAREŠOVÁ, Roman POKORNÝ

Výkonný výbor ČUS 
zvolil za místopředsedy ČUS: Ivo KADERKU, Marka 
HÁJKA

Výkonný výbor ČUS 
jmenoval generálním sekretářem ČUS: Jana BOHÁČE

Revizní komise ČUS 
zvolila předsedou komise: Leopolda BAMBULU

Usnesení č. 8
K Návrhu na přijetí nového svazu za člena ČUS

38. valná hromada ČUS

n e s c h v a l u j e
přijetí Asociace malého fotbalu za člena ČUS

n e s c h v a l u j e
přijetí Czech Dance Organization za člena ČUS

n e s c h v a l u j e
přijetí Czech Jump Rope za člena ČUS

n e s c h v a l u j e
 přijetí České federace mažoretkového sportu 
za člena ČUS

Usnesení č. 9
K bodu Různé - k tématu Prioritní poslání 

a úloha ČOV

38. valná hromada ČUS

u k l á d á 
zástupci ČUS v Plénu ČOV navrhnout a

d o p o r u č u j e 
členům ČUS, kteří zastupují jiné organizace 

v Plénu ČOV, podpořit

a)  návrh na změnu stanov ČOV tak, aby prioritním 
hlavním posláním a úlohou ČOV bylo
-  organizačně zajistit účast sportovců národ-

ních svazů v soutěžích MOV a EOV; a
-  prostřednictvím národních svazů podporovat 

přípravu sportovců ve sportech zařazených 
do programu olympijských soutěží
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ČUS odmítá vinu v dotační kauze a u Městského  
soudu v Praze hájí své kroky 

Od pondělí 15. června probíhá 
na Městském soudu v Praze hlavní 
líčení v kauze sportovních dotací. 
V ní je obviněná Česká unie spor-
tu, její předseda Miroslav Jan-
sta, generální sekretář Jan Boháč 
a další právnické a fyzické osoby. 
Největší sportovní spolek je však 
připraven se obhájit a své jméno 
očistit. 

Podstata obvinění České unie 
sportu spočívá v tehdejším neinves-
tičním dotačním Programu III pro 
střešní organizace. ČUS má k dispo-
zici několik posudků, které konstatu-
jí, že Ministerstvo školství za vedení 
Kateřiny Valachové nerozdělovalo 
dotace podle měřitelných kritérií. 
Navíc úřednice navrhovala částky 
pro organizace naprosto svévolně 
a bez logických mechanismů. Česká unie sportu 
je připravena toto tvrzení prokázat. 

„Úřednice MŠMT zcela nepochopitelně nepo-
stupovala podle schválené metodiky, která byla 
probíraná a schválená na poradách Národní rady 
sportu, kde jsem byl v pozici místopředsedy,“ 
řekl Miroslav Jansta, který byl zároveň garan-
tem Programu III. V jeho rámci se už v polovině 
roku 2016 poradní orgány a zejména úřednici 
MŠMT shodli na tom, že tento dotační neinves-
tiční program bude podporovat širokou základ-
nu výkonnostních sportovců, rozvoj sportu pro 
všechny a posilovat roli regionálních a míst-
ních sportovních center. 

„Hlavním kritériem pro rozdělení dotací přes 
tento program byla tedy členská základna a počet 
územních pracovišť. To nám jasně ukazují výstu-
py z pracovních skupin na MŠMT, které vycházejí 
z vládou přijaté koncepce Sport 2025. V těchto 
parametrech je ČUS suverénně nejsilnější. Přesto 
jsme měli na rok 2017 dostat méně prostředků 
z Programu III než Český olympijský výbor, který 
žádné členy podle jejich podané žádosti nemá,“ 
vysvětlil Miroslav Jansta. 

Česká unie sportu má přitom více než milion 
členů a celkem 91 servisních center v okresech 
a krajích, kde pracuje 238 expertů – z toho pouze 
71 na plný úvazek. K dispozici jsou pro více než 
7000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Záhadná kritéria podle ministerstva
„Už tři roky se snažíme vysvětlovat, že naše 

kroky v rámci dotačních procesů byly napros-
to oprávněné a legitimní. K dispozici je několik 
nezávislých posouzení a také Ministerstvo školství 
provedlo vlastní audit. Máme i odborný posudek 
od senátora Lukáše Wagenknechta. Všechny po-
sudky zpochybňují výpočet úřednice a konstatu-
jí, že ministerstvo za vedení Kateřiny Valachové 
nerozdělovalo dotace podle měřitelných kritérií,“ 
uvedl Miroslav Jansta. 

V návrhu na rozdělení Programu III na rok 2017 
měla obdržet ČUS částku 48 milionů korun, ČOS 
46 milionů korun a ČOV 60 milionů. Posuzovala 
se jednotlivá kritéria, ve kterých byl ČUS větši-
nou nejsilnější (členská základna, územní pra-
coviště, majetek a mezinárodní aktivity). MŠMT 
například navrhlo 15 milionů korun ČOV na jeho 
členskou základnu, i když ČOV správně v žádosti 

Budova Městského soudu v Praze
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uvádí u členské základny nulu. ČUS s více než 
milionem členů měla dostat podle kritérií za člen-
skou základnu 20 milionů korun. Dále například v 
parametru územních pracovišť byly navrženy pro 
91 pracovišť ČUS dva miliony korun, zcela stejně 
jako pro 42 pracovišť ČOS. Chyb v návrhu bylo 
více, ale hlavně - k číslům v návrhu se nešlo podle 
ničeho dopočítat.

 
„Na jedné z našich letošních porad jsem více 

než 60 předsedů sportovních svazů seznámil 
s tehdejším návrhem ministerské úřednice a vy-
zval je, ať zvedne ruku ten, kdo by se v mé po-
zici proti takovému rozdělení neozval. Ruku ne-
zvedl nikdo. Jsem souzený za to, že jsem upozornil 
na manipulaci úřednice, která na pozvání předsedy 
ČOV jezdila na lukrativní zájezdy na olympijské hry 
a na další, jimi pořádané mezinárodní akce. Svévol-
ně zfalšovala výpočet pro rozdělování peněz. Jako 
předseda největšího spolku jsem se přirozeně cítil 
být ošizen a ozval jsem se. Bojoval jsem za peníze, 
které měly jít na činnost klubů po celé republice,“ 
prohlásil Miroslav Jansta.

Totálně vadný návrh
S podklady a výpočty, které komisi předložila 

začátkem roku 2017 administrátorka dotačního 
programu nesouhlasil ani generální sekretář Čes-
ké unie sportu Jan Boháč. „Návrh na rozdělení 
peněz byla katastrofa, tabulce s částkami nikdo 
nerozuměl. Úřednice MŠMT mi řekla, že to nikdy 
nedělala, že dělala údržbu a provoz a že to ně-
jak nastřelila s tím, že si to v komisi doděláme. 
Když jsem se snažil jako člen komise něco udělat, 
aby výpočet odpovídal měřitelným kritériím, tak 
jsem označen za zločince. Nikde navíc nebylo za-
kázané, že nemám panu Janstovi zavolat, když 
byl navíc garantem toho programu. Že jsem s ním 
mohl komunikovat, vyplývalo z čestného prohlá-
šení členů komise,“ ohradil se Jan Boháč.

Také Zdeněk Bříza, který na Ministerstvu škol-
ství dříve pracoval jako ředitel odboru sportu, 
označil u soudu navrhovanou tabulku za chybnou. 
„Tento návrh byl totálně vadný. Šlo o živý pro-
ces. Stávalo se totiž běžně, že návrh na rozdě-
lení peněz z jednotlivého programu byl navržen 
ještě k přepracování. Sešel jsem se například 
s paní Moučkovou z České obce sokolské několi-
krát. Sokolové navrhovali dokonce 200 milionů 
korun pro sebe. Poté pochopila, že by prostředky 
sebrala všem,“ popisoval proces rozdělování pe-
něz na MŠMT Zdeněk Bříza.

Uvedl, že si volal také s Jiřím Kejvalem, před-
sedou ČOV. „Kejval komunikoval často s paní mi-
nistryní Valachovou, já jsem s ním také mluvil. 
To samé bylo s panem Janstou. Choval jsem se 
ke všem úplně stejně, padni komu padni. Nešlo 
o zájmy jednotlivých organizací, šlo o zájmy čes-
kého sportu.“ 

ČUS se nemohla vyjadřovat?
Česká unie sportu nechápe skutečnost, proč 

se její vrcholní představitelé nemohli vyjadřo-
vat k návrhům na rozdělení dotace, když byli 
členy poradních orgánů. „Také další střešní or-
ganizace se vyjadřovaly k návrhům na rozdělení 
dotací, měly na to své názory. Přijde nám dis-
kriminační, že my jsme nemohli, a u ostatních 
to bylo v pořádku,“ podivil se Miroslav Jansta, 
který rovněž upozornil na to, že ČUS každý rok 
dostává od státu zcela jinou částku, přitom po-
čet jejich členů a rozsah činnosti se nijak zásad-
ně nemění. 

ČUS nerozumí ani tomu, jak mohla porušit 
pravidla „veřejné soutěže,“ když se o žádnou 
soutěž nejednalo, a navíc v jiném případě orgá-
ny činné v trestním řízení neposuzují mimořádnou 
dotaci v podobě 76 milionů korun, kterou bývalá 

DOTACE PODLE MŠMT PRO ROK 2017

SPOLEK ČLENSKÁ  
ZÁKLADNA

POČET ÚZEMNÍCH 
PRACOVIŠŤ

MAJETEK  
(mil. KČ)

MEZ.  
AKTIVITY

NÁVRH DOTACE 
DLE MŠMT

ČUS 1 139 886 91 1040,0 ANO 48 mil. Kč

ČOS 156 938 42 229,9 NE 46 mil. Kč

ČOV 0 (bez základny) 0 274,0 ANO 60 mil. Kč
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ministryně Kateřina Valachová poslala bez soutě-
že a bez kritérií Českému olympijskému výboru. 

„Předseda ČOV Jiří Kejval se ozval, protože se 
mu nelíbil návrh na rozdělení dotace na rok 2017, 
a obdržel od státu navíc skoro 80 milionů korun. 
My jsme se ozvali s tím, abychom se pokusili ná-
vrh zkorigovat, a bylo nám sděleno obvinění a ob-
žaloba,“ neskrýval rozhořčení Miroslav Jansta, 
který dále upozornil na to, že Český olympijský 
výbor je přitom polostátní organizace, protože 
v jeho struktuře působí tři ministerstva. 

Úředníci na cestách
Bývalý šéf odboru sportu navíc potvrdil, že 

úředníci z MŠMT jezdili na zahraniční zájez-
dy na pozvání Českého olympijského výboru. 
Když se mělo rozhodovat o částkách v Programu 

III, byli v Turecku na pozvání ČOV právě úředníci 
z MŠMT. „Oblečení od ČOV už máme a jídlo je tu 
skvělé,“ popsal jeden z nich. „Jsem přesvědče-
ný, že šlo o dar. Je na každém příjemci, aby to 
přihlásil do svých příjmů a výkazů,“ sdělil Zde-
něk Bříza.

„To my jsme mohli úřednici pozvat leda do po-
lorozpadlých zázemí tělovýchovných jednot – čes-
ká sportoviště jsou totiž v průměru 50 let stará. 
Proto jsme rádi, že vznikla Národní sportovní 
agentura, která nastartuje transparentnější roz-
dělení peněz podle měřitelných kritérií a za dodr-
žení schválené metodiky,“ dodal Miroslav Jansta.

Jednání u Městského soudu v Praze bude opět 
pokračovat v srpnu.

Autor: KT ČUS

ČUS vydala tradiční Ročenku za rok 2019
V červnu vydala Česká unie sportu Ročenku 
2019, která je opět významným archivním do-
kumentem. Na 332 stranách tradičně nabízí bo-
hatý statistický a informační pohled na činnost 
největší sportovní organizace v České republice 
i jednotlivých národních spor-
tovních svazů. 

Ročenka 2019 je opět rozdě-
lena do tří tematických částí. 
V úvodní poskytuje základní 
informace o orgánech České 
unie sportu, přehled všech vy-
znamenání udělených dobro-
volným pracovníkům v rámci 
ČUS a Zprávu o činnosti Výkon-
ného výboru ČUS od 37. valné 
hromady konané 19. června 
2019. Podrobně se také vě-
nuje vzniku a poslání Národní 
sportovní agentury, jejíž exi-
stence právě ČUS iniciovala. 
Součástí obsahu je také po-
drobná analýza projektu ČUS 
Sportuj s námi, anket o Nej-
úspěšnějšího sportovce regi-
onu i dalších projektů, které 
ČUS zaštiťuje.

Druhá, nejrozsáhlejší část Ročenky 2019 ob-
sahuje přehled všech 75 sdružených národních 
sportovních svazů České unie sportu. Kromě je-
jich vizitek přináší rovněž hodnocení nejdůleži-
tějších aktivit a výsledků v uplynulém roce, se-
znam všech mistrů České republiky i nejlepších 

umístění jejich repre-
zentantů na nejvý-
znamnějších meziná-
rodních soutěžích.

Třetí část zahrnuje 
kompletní informace 
týkající se servisních 
center sportu, ať už 
na úrovni krajů nebo 
okresů. Čtenář zde 
nalezne také obšírné 
zprávy o hospodaření 
a stavu majetku k 31. 
prosinci 2019, stejně 
jako podrobné infor-
mace vyplývající ze 
statistického šetření 
zaměřeného na aktuál-
ní stav členské základ-
ny ČUS.

Autor: KT ČUS

RoČenka
2019

V březnu vyvrcholil devátý ročník seriálu závodů v běhu na lyžích ČUS Stopa pro život.  Do pěti prestižních akcí se zapojilo 4 700 účastníků všech věkových kategorií z České republiky i ze zahraničí. Nejmladší lyžaři při této příležitosti získali své první medaile.Foto: Miloš Lubas/ČUS Stopa pro život

 
 

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:Na basketbalovém mistrovství světa, které se uskutečnilo v září v Číně, dosáhli čeští  reprezentanti jednoho z největších úspěchů mezi kolektivními sporty v historii samostatné České republiky. Na celkové šesté příčce se podílel svými mimořádnými výkony také  Tomáš Satoranský – na snímku ve výskoku ve čtvrtfinálovém duelu s Austrálií.
Foto: Václav Mudra/ČBF
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COVID–Sport: Kompenzace za ztráty v době  
koronaviru budou kluby dostávat od července

Vláda schválila na svém zasedání 1. června 2020 
program COVID–Sport s cílem zmírnit negativní 
dopady epidemie nemoci COVID-19 na činnost 
sportovních organizací, které byly zasaženy 
důsledky vyhlášení nouzového stavu na území 
České republiky. Prostřednictvím této mimořád-
né dotace bude k dispozici jedna miliarda korun 
určená pro sportovní kluby, které utrpěly ztráty 
kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru.

Pomoc je rozdělena do tří kategorií – první je 
určena pro sportovní organizace provozující 
sportovní zařízení, které jsou postiženy negativ-
ními dopady nouzového stavu spočívajícími v nut-
nosti uzavření či omezení sportovního zařízení.

Do druhé kategorie spadají sportovní organizace 
organizující či spoluorganizující sportovní akci, 
která je postižena negativními dopady nouzového 
stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nut-
nosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci.

Třetí kategorie je určena pro sportovní organi-
zace, které musely uhradit nájemné za užívání 
sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo mož-
né v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimo-
řádných opatření dané sportovní zařízení zcela či 
zčásti využívat ke sportovní činnosti.

ČUS nabídla součinnost
„Cílem programu je zejména udržet sportovní 

infrastrukturu provozovanou sportovními organi-
zacemi ve funkčním stavu tak, aby po ukončení 

mimořádných opatření bylo možno navázat na její 
využití,“ uvedl Milan Hnilička, předseda Národní 
sportovní agentury, která bude distributorem této 
mimořádné dotace. ČUS nabídla v této souvislos-
ti NSA součinnost při co nejrychlejší administra-
ci této dotace prostřednictvím svých odborných 
územních pracovišť – Servisních center sportu 
ČUS, která pracují ve všech okresech České re-
publiky. 

Žádat o pomoc při restartu sportu mohou také 
organizátoři národních i mezinárodních akcí 
za účasti sportovců z více klubů nebo veřejnosti. 
„Sportovní akcí pro potřeby programu však nejsou 
ligová či pohárová utkání dvou soupeřů, přátelská 
utkání, tréninky, soustředění, výcvikové tábory 
a podobně,“ doplnil Milan Hnilička.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím 
webových stránek agenturasport.cz od polovi-
ny června. Schvalovací proces bude průběžný až 
do vyčerpání celkové částky. Vyplácení by mělo 
začít v polovině července a organizace mohou 
žádat i na několik účelů, tedy například na pro-
voz zařízení i na zrušenou sportovní akci. Pomoc 
bude vyplácena přímo žadatelům, tedy sportov-
ním klubům a tělovýchovným jednotám. Když 
NSA zjišťovala potřeby sportovních oddílů, aby 
adekvátně nastavila parametry programu, zájem 
byl velký. „Během deseti dnů zareagovalo 4200 
klubů. 

Pokud jde o omezené sportovní akce, stát za-
tím plánuje přispět na ty, které byly naplánova-
né do konce července. Je ale pravděpodobné, že 
se i v srpnu bude většina závodů konat bez diváků 
nebo s jejich výrazně omezeným počtem, takže 
i jejich pořadatelé utrpí ztráty. Není vyloučené, 
že na mimořádný příspěvek nakonec dosáhnou 
i jejich organizátoři. Parametry programu se ješ-
tě mohou změnit. 

„Předpokládáme, že do konce července se už 
většina sportovních akcí bude moci konat. Máme 
možnost výzvu upravit a adekvátně zareagovat,“ 
vysvětlil Milan Hnilička.

Autor: KT ČUS, foto: ČUS Sportuj s námi

http://www.agenturasport.cz
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Na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví  
obcí půjde 150 milionů korun

Dobrovolníci pracující s mládeží získají týden  
placené dovolené navíc

Od 9. června mohou obce žádat o peníze na re-
konstrukce a vybudování sportovišť nebo multi-
funkčních hal. Mohou tak využít dotace z nového 
dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj 
a zajistit kvalitní zázemí pro sportovní organizace 
a spolky. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020.

Žadatelem o dotaci může být obec od 3000 
do 10 000 obyvatel. Na výzvu je nyní připraveno 150 
milionů korun. Podporovány budou akce zaměře-
né na obnovu sportovní infrastruktury, která pri-
márně slouží pro volnočasové aktivity sportovních 
organizací. Dotace je poskytována až do výše 60 % 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, 
přičemž horní limit dotace je 30 milionů korun.

„Když jsem poprvé v létě 2019 mluvila s předse-
dou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou 
o možné podpoře sportovní infrastruktury ve vlast-
nictví obcí, kterou primárně využívají sportovní 
organizace a spolky, snažila jsem se najít možnos-
ti, kde najít potřebné peníze. Na tuto oblast není 
momentálně totiž nabídka z národních ani z ev-

Poslanecká sněmovna schválila v rámci pozmě-
ňovacího zákona k novele zákoníku práce návrh 
na podporu dobrovolníků pracujících s mládeží. 
S účinností od 1. ledna 2021 se zavede možnost 
pět dní dovolené navíc pro vedoucí táborů, tre-
nérů mládežnických sportovních týmů a dalších 
osob, které se ve volném čase věnují dobrovolné 
péči o děti a mládež.

„Jde o malou, ale nesmírně důležitou změ-
nu. Výchově dětí a mládeže věnují dobrovolníci 
v průběhu roku stovky hodin svého času bez ná-
roku na finanční odměnu. Když si pak mají ještě 
brát na tábory nebo sportovní soustředění dovole-
nou, je to mnohdy už příliš velká překážka. Proto 
jsme jim nyní prosadili pět dní dovolené navíc pro 
potřebu táborů či soustředění,“ říká poslanec Jan 
Farský.

Návrh se podle odhadů dotkne zhruba 4000 akcí 
ročně se 150 000 až 200 000 účastníky. Stát na to 
přispěje částkou 50 milionů korun.

Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc 
by mělo být to, že zaměstnanec působí ve spolku, 
který je registrován minimálně pět let, a dobrovol-
nické činnosti se věnuje minimálně rok. Průměrně 
každý dobrovolný trenér, vedoucí nebo instruktor 
ročně stráví čtyřicet dnů činností s mládeží.

Zaměstnanci mohou už nyní kvůli práci s mlá-
deží požádat zaměstnavatele až o tři týdny vol-
na navíc. I nadále sice bude záležet na rozhod-
nutí zaměstnavatele, zda týden dovolené navíc 
zaměstnancům poskytne. Díky schválené změně 
však bude k odměně výrazně motivován refundací 
nákladů státem. Autor: KT ČUS

ropských dotačních programů. Jsem velmi ráda, 
že se za méně než rok podařilo nastavit konkrétní 
program. Věřím, že touto podporou pomůžeme 
zkvalitnit sportovní zázemí nadšeným a nadějným 
sportovcům. Navíc je to zároveň i jedna z investič-
ních injekcí, která se bude podílet na nastartování 
ekonomiky České republiky,“ řekla ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová.

 
Příslušné dokumenty a více informací 

naleznete ZDE

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
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Celostátní porady informovaly zástupce klubů  
a svazů o přípravě dotačních programů na rok 2021

Informace o připravenosti 38. valné hromady ČUS, 
o vývoji aktuální situace ve sportovním prostředí, 
ale i o dotačním programu COVID-Sport nebo in-
vestičních a neinvestičních programech připravo-
vaných Národní sportovní agenturou na rok 2021. 
O tom všem se diskutovalo na celorepublikových 
poradách České unie sportu v Nymburce.

Ve dnech 9. a 10. června se do hlavní auly sjeli 
zástupci sportovních klubů, jednot a předsedové 
národních svazů. Jednalo se o tradiční setkání 
před valnou hromadou, na níž se volilo nové ve-
dení ČUS na další čtyři roky. Hostem na těchto 
poradách byl Ivo Lukš, místopředseda Národní 
sportovní agentury. 

„Česká unie sportu je v dobré kondici. I když 
jsme zaznamenali finanční ztráty kvůli pandemii, 
jsme stále zdravou a silnou organizací. Byli jsme 
zásadní silou pro zřízení Národní sportovní agentu-
ry a povedlo se udržet naši unikátní celorepubliko-
vou síť servisních pracovišť. Budeme se dál zastá-
vat klubů a svazů, které jsou pro nás hlavou celého 
sportu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

Členy ČUS zajímaly například detaily mimořádné 
dotační pomoci COVID-Sport, kterou připravila NSA 
a schválila vláda. Do sportovních klubů a jednot s ma-
jetkem, který nemohly v březnu, dubnu a v květnu 
pronajímat, půjde v letošním roce miliarda korun. 

„Pokud se částka na stanovený účel nevyčer-
pá, určitě se o ni nepřijde a použije se na další 
podporu sportu. Budeme průběžně zveřejňovat 
informace o jejím čerpání,“ slíbil Ivo Lukš, mís-
topředseda Národní sportovní agentury, která 
na distribuci finančních prostředků bude spolu-
pracovat s 89 servisními centry ČUS, jež budou 
pomáhat klubům s administrací dotace. 

Zástupci klubů a jednot se rovněž zajímali 
o dotační program na provoz a údržbu. Ten byl 
ministerstvem nečekaně zrušen před třemi lety 
a rovněž svazy apelovaly na jeho znovuzavedení. 

„Jednáme o tom. Nevíme, zda se nám podaří 
vypsat již na rok 2021, protože částečně bude in-

frastruktura financována programem COVID-Sport. 
Rádi bychom ho však znovu zavedli, chceme jít 
cestou samostatného programu,“ vysvětlil Ivo 
Lukš, který rovněž popsal možnosti v rámci důleži-
tého dotačního Programu Můj klub. „Neplánujeme 
v něm dělat revoluci, počítáme s tím, že naváže-
me na základní mechanismus. Řešíme parametry 
a ptáme se, proč základním kritériem pro získání 
státní podpory je požadavek mít v klubu dvanáct 
dětí. Možná tu hranici zrušíme.“ 

Zásadní pro sportovní veřejnost byla infor-
mace a vypsaní dotačních programů na rok 
2021. To by mělo proběhnout v září. A vyhodno-
cení a distribuce prostředků k příjemcům by se 
měla zásadním způsobem zrychlit. 

„To je náš hlavní cíl. Vyhodnocení žádostí chce-
me zvládnout do prosince a pak od ledna do kon-
ce března poslat peníze klubům na účet,“ doplnil 
Ivo Lukš z NSA, která převezme financování spor-
tu po Ministerstvu školství.  

Zástupci klubů a sportovních svazů rovněž vy-
slechli informaci o situaci v servisních centrech 
ČUS, která doposud z MŠMT neobdržela státní 
dotaci na činnost v letošním roce. „Vyčíslili jsme 
náklady na rok na rok 2020 a potřebujete 70 mi-
lionů korun – to je minimum. Ministerstvo škol-
ství v prosinci alokovalo 40 milionů, avšak nejen 
pro ČUS. Stále však nevíme, kdy něco obdržíme. 
A jestli vůbec,“ uvedl Miroslav Jansta.

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi
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Poradna: Upozornění na výzvy rejstříkového soudu 
ve věci zaniklých spolků. Je potřeba soudu odpovědět
Česká unie sportu zaznamenala případy, kdy 
rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou 
kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vy-
zývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již 
dávno zanikly a nevyvíjí činnost. Ke zjednání 
nápravy, a to pod sankcí pokut, jsou pak často 
vyzývány osoby, které kdysi v těchto spolcích 
působily (bývalí předsedové, tajemníci apod.), 
a tudíž mohly být ze strany rejstříkového sou-
du dohledány v některých dokumentech.  

Tato situace je ve většině případů důsledkem 
předchozí právní úpravy občanských sdružení, 
kdy zánik občanských 
sdružení pobíhal velmi 
neformálně, pouze se 
Ministerstvu vnitra ČR 
oznamovalo ukončení 
činnosti. Je možné, že 
tento úkon v minulosti 
nebyl proveden, nebo 
sice ano, ale nedošlo 
k výmazu daného ob-
čanského sdružení ze 
seznamu vedeného Mi-
nisterstvem vnitra ČR. 
Bohužel, tento seznam 
nebyl veřejně přístup-
ný, a tudíž ani nebylo 
možné si ověřit (jako je 
tomu dnes), že k výmazu 
po oznámení ukončení 
činnosti, skutečně došlo 
či nikoli. 

Po nabytí účinnosti nového občanského záko-
níku pak všechna občanská sdružení, která k 1. 
1. 2014 byla vedena v seznamu Ministerstva vni-
tra ČR, byla automaticky zapsána jako spolek 
do spolkového rejstříku. Tím se stalo, že ve spol-
kovém rejstříku jsou vedeny i spolky, které tam 
vlastně už ani být nemají, neboť byly zrušeny či 
svou činnost nevyvíjely dávno před nabytím účin-
nosti nového občanského zákoníku. 

Pokud některý bývalý funkcionář (pracov-
ník) takového zaniklého spolku obdrží výzvu 

od spolkového rejstříku, je třeba na to rea-
govat. Rejstříkovému soudu je třeba sdělit, že 
daná osoba již ve spolku řadu let nepůsobí ani 
jako volený či jmenovaný funkcionář, dokonce 
ani jako řadový člen. Současně lze uvést i další 
informace, pokud je daná osoba má. Například, 
že pokud je jí známo, tak daný subjekt ještě 
coby občanské sdružení zanikl a svou činnost ne-
vyvíjí. Toto se může týkat zejména federálních 
sportovních svazů, které svou činnost zcela ur-
čitě ukončily s rozpadem bývalého Českosloven-
ska. Nebo lze naopak uvést, že o činnosti daného 
spolku jí není nic známo. 

POZOR! Takto lze prvotně postupovat 
jen ve shora uvedených případech spol-
ků, které skutečně zanikly již před 1. 1. 
2014, a tudíž nebyl nikdo, kdo by provedl 
příslušné zápisy do spolkového rejstříku. 
Pokud by taková odpověď nebyla pro rejs-
tříkový soud dostačující, bude třeba sou-
du zaslat podrobnější výklad. V takovém 
případě je možné prostřednictvím pří-
slušného okresního sdružení ČUS kon-
taktovat Legislativně právní odbor ČUS.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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Poradna: Odpovědnost za škodu způsobenou  
na odložených věcech

Institut náhrady škody vzniklé na tzv. odložené 
věci je ochranou před rizikem, které spočívá 
v tom, že při některých činnostech nebo při vyu-
žívání některých služeb je třeba, aby ten, kdo se 
takové činnosti účastní / využívá službu, odložil 
některou svou věc, a tudíž nad ní na určitou dobu 
ztratil kontrolu. Problematika této odpovědnosti 
se pak dosti často dotýká i sportovní praxe.

Povinnost k náhradě škody vzniklé na odlože-
ných věcech tíží provozovatele činnosti, která je 
zpravidla spojená s odkládáním věcí (viz §2945 
občanského zákoníku).

Rozsah činností, u kterých se předpokládá od-
kládání věcí, je značně široký a zákon tyto čin-
nosti blíže nespecifikuje. Nicméně zcela jedno-
značně mezi ně patří i výkon sportovní činnosti, 
využívání sportovního zařízení apod. (typicky se 
při sportu odkládá oblečení a další osobní věci). 
Proto může být odpovědným subjektem například 
provozovatel tenisového areálu či pořadatel atle-
tického závodu.

Povinnost nahradit škodu vzniklou na odlože-
né věci vzniká přímo ze zákona. Není tedy třeba, 
aby nějakým specifickým způsobem došlo k předá-
ní a převzetí věci. Navíc, pokud dojde k poškození 
věci či její ztrátě, je provozovatel dané činnos-
ti povinen nahradit škodu bez ohledu na to, jak 
k ní došlo, jestli jí zavinil či nikoli, a i bez ohledu 
na to, zda bude zjištěn skutečný škůdce. Jestliže 
však bude skutečný škůdce zjištěn, může po něm 
provozovatel požadovat, aby mu nahradil vše, co 
on sám musel nahradit poškozenému.

Je třeba zdůraznit, že povinnost k náhradě 
škody tíží vždy provozovatele dané činnos-
ti. Z tohoto pohledu tedy není významné, jaký 
vztah má takový provozovatel k vlastníku prostor, 
ve kterých svou činnosti realizuje (například je 
v nájmu). Rovněž není důležité, zda má provo-
zovatel nějakou možnost ovlivnit stav užívaných 
prostor. Z tohoto důvodu nemusí být v případě vy-
užívání sportoviště vždy úplně jasné, kdo je vlast-
ně odpovědným subjektem. Rozhodně jím nemusí 
vždy být jen vlastník či provozovatel daného spor-

toviště. V konkrétním případě bude důležité po-
souzení, kdo vlastně provozuje činnost, se kterou 
je spojeno odkládání věcí. 

Jako příklad lze uvést atletické závody pořáda-
né sportovním klubem na sportovišti, které bude 
mít za tímto účelem pronajaté od obce. V tomto 
konkrétním případě bude odpovědnost za od-
ložené věci účastníků závodu tížit sportovní 
klub. Obec totiž v daném případě sportoviště jen 
pronajímá, provozovatelem sportovní činnosti, se 
kterou je spojeno odložení věcí, je zde sportovní 
klub coby pořadatel atletického závodu. 

I přes shora uvedené lze určitým způsobem 
možnost vzniku povinnosti k náhradě škody mi-
nimalizovat. Jde o to, aby k odložení věcí bylo 
určeno k tomu vhodné místo, které je možné 
určitým způsobem zabezpečit (typicky zamyka-
telná šatna, skříňka). Bude-li místo takto určeno 
a sportovec si věci odloží jinde, pak se nemůže 
úspěšně domáhat náhrady za jejich poškození či 
ztrátu. A naopak. Jestliže vhodné místo určeno 
nebude, mohou si sportovci své věci odložit 
na místě k tomu obvyklém, což může být napří-
klad i lavička u hřiště, a za jejich ztrátu bude 
provozovatel v takovém případě odpovědný. 

Ještě je nutné zdůraznit, že se musí jednat 
o takové věci, které musí být při dané činnosti 
odloženy, aby vůbec mohla být vykonávána. Při 
pořádání závodu se bude typicky jednat o běž-
né oblečení, které je odloženo při převlečení 
do sportovního, mobilní telefon, běžné zavaza-
dlo. Naopak pořadatel závodu nebude odpo-
vídat např. za zaparkované auto, kterým se 
účastník závodu na místo konání dopravil. 

Na závěr je třeba upozornit na vývěsky typu 
„za odložené věci se neručí“. Takovým jednostran-
ným prohlášením provozovatel v žádném případě ne-
může svou povinnost k náhradě škody vyloučit. Opro-
ti předchozí právní úpravě navíc občanský zákoník 
již nelimituje rozsah náhrady škody (dříve byl limit 
stanoven zejména u cenností). Výši náhrady škody by 
mohl snížit jen soud, ale z důvodů zvláštního zřetele.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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Antidopingový výbor ČR má novou ředitelku
Předseda Národní sportovní agentury Milan Hni-
lička jmenoval na základě výsledků výběrového 
řízení s účinností od 1. června 2020 do funkce 
ředitelky Antidopingového výboru České repub-
liky JUDr. Petru Volkovou. 

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší 
orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní 
působností zabezpečující antidopingový program 
ČR. Tento odborný garant pro dopingovou proble-
matiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvko-
vá organizace a jeho zřizovatelem je od 1. ledna 
2020 Národní sportovní agentura.

„Český antidopingový výbor má ve světě vyni-
kající renomé pro svoji profesionalitu a odbor-
nost. Očekávám od nové paní ředitelky, že díky 
svým zkušenostem posune fungování výboru ještě 
o laťku výše a zůstane i nadále součástí světové 
špičky v oblasti antidopingu,“ uvedl u příležitosti 
jmenování Michal Janeba, místopředseda Národ-
ní sportovní agentury, do jehož gesce Antidopin-
gový výbor ČR spadá.

„Ráda bych poděkovala za důvěru. Uplynulá 
dekáda ve světovém sportu byla poskvrněna ně-
kolika dopingovými skandály, což v dnešní době 
vytváří nejen ze sportovního prostředí, ale i z ve-
řejnosti silný tlak na profesionalitu a nezávislost 

národních antidopingových výborů. Jsem si vě-
doma, jak velký závazek řízení Antidopingového 
výboru České republiky je a udělám vše pro to, 
abych splnila očekávání, která jsou ve mne vlože-
na,“ uvedla Petra Volková.

Nová ředitelka vystudovala gymnázium v Klad-
ně, státní rigorózní zkoušku složila na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podařilo se jí 
získat a zkombinovat pracovní zkušenosti z oblas-
ti sportu, prestižních mezinárodních společností 
i významných státních institucí. 

Pracovní zkušenosti 
ze sportovního prostředí 
získala například v teh-
dejším Českomoravském 
fotbalovém svazu (nyní 
FAČR) a v oblasti sportov-
ní legislativy dlouhodobě 
spolupracovala s Českým 
olympijským výborem. 
V současném období pracu-
je třetím rokem na Antido-
pingovém výboru ČR, kde 
začínala jako právník, od 1. 
ledna 2020 zastávala funkci 
zástupce ředitele a od 25. 
března 2020 byla pověře-
na výkonem funkce ředi-
tele ADV ČR. Současně je 
členkou Senátu rozkladové 
komise ministra průmyslu 
a obchodu pro věci svobod-

ného přístupu k informacím a je přísedící Senátu 
v trestních věcech Krajského soudu v Praze.

„Výbor již zpracoval antidopingový národní pro-
gram pro rok 2020. Ten obsahuje šest stěžejních 
oblastí – například prevenci, vzdělávání, testování 
či mezinárodní spolupráci. Bude třeba zafixovat 
do povědomí sportovní veřejnosti, že nejsme 
pouze orgán represivní, ale také preventiv-
ní, ačkoliv sportovci zrovna nejásají, když vidí 
nás nebo komisaře. A právě proto bude potřeba 
zkvalitnit vzájemnou komunikaci s nimi a vyško-
lit lépe komisaře, aby kontroly probíhaly v po-
řádku,“ naznačuje Petra Volková nejbližší úkoly.

Autor a foto: Web NSA

Místopředseda NSA Michal Janeba uvedl do funkce ředitelku  
AV ČR Petru Volkovou
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Vyšší odborná škola ČUS úspěšně završila  
náročný školní rok 2019/2020

Absolutorii ve dnech 15. až 17. 
června 2020 završila Vyšší odborná 
škola České unie sportu náročný 
školní rok 2019/2020. Navzdory 
značným komplikacím ve výuce 
spojeným s pandemií koronaviru 
to však byly v případě VOŠ ČUS 
jedny z nejúspěšnějších absoluto-
rií za dobu působení této instituce.

Šestnáct studentů složilo úspěšně závěrečné 
zkoušky už v prvním řádném červnovém termínu 
– a dokonce se při tom dostalo i na jedno vyzna-
menání. 

Tento úspěch svědčí nejen o stoupající kvalitě 
výuky, ale také znalostí samotných studentů, kte-

ří si čím dál více uvědomují 
potřebu a význam studia pro 
své další plány při působení 
v oblasti sportu.

Nejen úspěšné výsledky, 
ale i chuť pokračovat v dal-
ším vzdělávání vedení VOŠ 
ČUS těší. Řada absolventů 
totiž hodlá ve studiu dál po-

kračovat na vysokých školách, a co je důležité – 
především chtějí i nadále působit ve sportovním 
prostředí. To je velice pozitivní zjištění, neboť 
sportovní prostředí tak jejich prostřednictvím 
obohatí tak potřebná mladá generace, která se 
práce ve sportu nebojí a chce se v této oblasti 
uplatnit.

Všem absolventům 
gratulujeme a pře-
jeme jim do dal-
šího studia mnoho 
úspěchů. Stejně tak 
doufáme, že o nich 
v blízké budoucnosti 
ještě hodně uslyšíme 
a že naplno zúročí 
veškeré získané po-
znatky a zkušenosti. 

Tím však pro nás 
práce na VOŠ ČUS 
nekončí, neboť další 
náročné období je 
opět před námi, a to 
ve formě přijímacích 
řízení. Věříme, že 
také tentokrát vybe-
reme další, podobně 
zanícené a úspěšné 
studenty, kteří bu-
dou mít o studium 
i následné zapojení 
do sportovní činnosti 
zájem.

Autor a foto:  
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