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Foto na titulní straně: Největší lyžařskou akcí letošní zimy byl 54. ročník ČEZ Jizerské 50 – mezi muži 
se stal vítězem elitní kategorie Švéd Emil Persson.
 Foto: www.jiz50.cz

Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz prů-
běžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií 
Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou 
ČR, která mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní 
prostředí – například kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS

http://www.cuscz.cz
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
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Vzhledem k aktuálnímu znění vyhlášených vlád-
ních protiepidemických opatření v České re-
publice nebylo možné schůzi Výkonného výbo-
ru České unie sportu, plánovanou na 16. února 
2021, z organizačních důvodů v tomto termínu 
uskutečnit. 

Členové VV ČUS obdrželi elektronicky veš-
keré písemné podklady k jednání a na zákla-
dě zkušeností z minulých jednání výkonného 
výboru vyvolal předseda České unie sportu Mi-
roslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV 
ČUS hlasování per rollam, aby se zajistila kon-
tinuita práce aparátu ČUS. Ve všech případech 
se jednalo o materiály připravené na program 
plánovaného zasedání výkonného výboru, které 
se mělo konat 16. února.

V rámci aktuálních sdělení informoval před-
seda členy výboru o postupu předsedy ČOV při 
svolání zasedání Pléna ČOV formou per rollam 
a svolání voleb do orgánů ČOV (26. února 2021). 
Výkonný výbor ČUS uložil Legislativní radě VV 
ČUS posoudit oporu tohoto kroku ve stanovách 
ČOV a v obecně závazných právních předpisech 
a doplnit argumentaci podané žaloby na vyslo-
vení neplatnosti tohoto rozhodnutí předsedy 
ČOV, kterou ČUS uplatnila u Městského soudu 
v Praze.

Předseda ČUS seznámil členy VV ČUS také 
s naplňováním usnesení Valné hromady ČUS 
z června 2020, jehož cílem je zajistit rovné 
postavení ČUS a dalších členů Českého olym-
pijského výboru na Plénu ČOV. ČOV však na 
dosavadní výzvy ČUS ke změnám nereagoval. 
Analýza, kterou předložil Miroslav Jansta, po-
drobně mapuje aktivity předsedy ČOV a právní 
stanovisko, jež je její součástí, dokládá rozpor 
jeho postupu s právními předpisy ČR, stanovami 
ČOV i předpisy Olympijského hnutí (Olympijské 
charty a Etického kodexu MOV). VV ČUS dopo-
ručil v této souvislosti účastníkům volebního 
pléna ČOV volit za předsedu a místopředsedy 
ČOV, stejně jako za členy VV ČOV kandidáty, 
kteří mají v programu nápravu přetrvávají-
cích nedostatků v činnosti ČOV a nasměrová-

ní činnosti ČOV k jeho původnímu poslání ve 
prospěch a podle potřeb národních sportov-
ních svazů a všech členů ČOV.

Výkonný výbor ČUS ve funkci Valné hromady 
společnosti Vyšší odborná škola ČUS projednal 
a schválil hospodaření společnosti za rok 2020. 
Ekonomický výsledek byl velice úspěšný, neboť 
skončil ziskem 466 612,81 Kč. Navzdory značným 
komplikacím, které v uplynulém roce způsobila 
pedagogům, studentům i trenérům pandemie 
nemoci Covid-19 a přechod na distanční vý-
uku, prokázala škola, že je plně konsolidova-
nou, stabilizovanou a respektovanou institucí. 
Pozitivní je skutečnost, že se podařilo rozšířit 
spolupráci s dalšími národními sportovními svazy, 
které VOŠ ČUS, jež poskytuje odborné vzdělávání 
už šestnáctým rokem, vnímají jako partnera pro 
vzdělávání svých členů.

VV ČUS rovněž vyslechl závěrečnou zprávu 
o realizaci projektu ČUS Sportuj s námi v roce 
2020. Přestože původní kalendář plánoval zařa-
dit a podpořit kolem 500 akcí, mimořádná situ-
ace okolo pandemie koronaviru donutila VV ČUS 
na jednání v dubnu 2020 zastavit tento projekt. 
Hlavními důvody byly nejasnosti a nepředvída-
telnosti omezení při pořádání sportovních akcí 
v roce 2020, nečekaný výpadek příjmů ČUS v dů-
sledku vládních opatření k pandemii koronaviru 
a zásadní snížené státní podpory pro ČUS z MŠMT 
na rok 2020. Konalo pouze 38 akcí uskutečněných 
v období od 1. ledna do 16. března 2020. VV ČUS 
– i přes nejistý epidemiologický vývoj – součas-
ně odsouhlasil v rámci projektu Sportuj s námi 
2021 návrh na zařazení jednatřiceti akcí na 
měsíc březen.

Výkonný výbor také schválil žádosti tří sportov-
ních svazů o poskytnutí půjčky z Rezervního fon-
du sportovních svazů sdružených v ČUS – Český 
svaz kanoistů a Česká baseballová asociace obdrží 
půjčku ve výši jednoho milionu korun, Česká bo-
xerská asociace 800 000 korun. Prostředky budou 
využity na přípravu reprezentantů nebo zajištění 
významné mezinárodní akce.

Autor: KT ČUS

Výkonný výbor České unie sportu rozhodoval  
také v únoru korespondenčním hlasováním
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Jiří Kejval je pro Českou unii sportu nedůvěry-
hodnou osobou pro další vedení Českého olym-
pijského výboru. Takový signál vyslali zástup-
ci sportovních svazů, klubů a tělovýchovných 
jednot v únorovém usnesení výkonného výboru 
ČUS. A to více jak půl roku po valné hromadě 
ČUS, která vyzvala Český olympijský výbor ke 
změnám stanov. Předseda Kejval na jakékoliv 
výzvy ke změně stanov nereagoval, stejně jako 
tři roky předtím. Výkonný výbor ČUS vycházel 
i z právních analýz, které poukazují na proko-
rupční jednání, porušování interních předpisů 
ČOV a etického kodexu MOV. Účastníkům vo-
lebního pléna ČOV doporučuje volit do vede-
ní a orgánů kandidáty, kteří mají v programu 
nápravu stávajících nedostatků a nasměrování 
k hlavnímu poslání zajistit zázemí na olympij-
ských hrách a pracovat ve prospěch národních 
sportovních svazů. 

Výkonný výbor ČUS se zaobíral vztahy s ČOV 
podrobně a hlouběji přes půl roku. Vedení ČUS 
k tomu téměř jednomyslně vyzvali zástupci TJ/SK 
a svazů na loňské valné hromadě ČUS. Podnětem 
byla netečnost předsedy Jiřího Kejvala k opako-
vaným výzvám na demokratizaci řízení olympij-
ského výboru a transparentní informování členů 
o jeho hospodaření. A to i od členů výkonného 
výboru ČOV. 

„Jiřímu Kejvalovi se v období 2012-2020 ne-
podařilo semknout sportovní prostředí a zavést 
rovnoprávné postavení členů ČOV. Jeho ohýbání 
stanov, zákulisní praktiky, manipulace a nepří-
mé jednání nedává naději nasměrovat ČOV zpět 
k jeho původnímu poslání. Vyhýbání se požadav-
kům členů, autoritářský přístup, snižování pod-
pory svazů na úkor nárůstu nákladů na vlastní 
provoz, to by neměla být vizitka předsedy tako-
vé organizace. Je zřetelné, že problém netkví 
v ČOV jako takovém, ale v tom, jak je řízen,“ 
prohlásil Marek Hájek (na snímku), místopředse-
da České unie sportu. 

Členům výkonného výboru ČUS byla mimo 
jiné předložena právní stanoviska advokát-
ní kanceláře Rychetský, Hlaváček, Krampe-

ra. Podle nich došlo ze strany Jiřího Kejva-
la k prokorupčnímu jednáním spočívajícímu 
v opakovaném poskytování neopodstatně-
ného plnění ze strany ČOV úředníkům státní 
správy. Tím došlo k porušení Olympijské charty 
a Etického kodexu Mezinárodního olympijské-
ho výboru. Stejné znaky naplňuje i obcházení 
pravomocí Pléna nebo Výkonného výboru ČOV 
i fakt, že statutární orgán ČOV je pouze jedna 
osoba – jeho předseda.

Zvaní úředníků MŠMT v rozporu  
s Olympijskou chartou

Účast na atraktivních výjezdech do zahra-
ničí a servis pro řadové úředníky MŠMT, kteří 
rozhodovali o dotacích pro střešní organizace, 
jsou dokumentované. Olympijských her a jiných 
olympijských akcí se účastnilo v letech 2012-
2017 na pozvání ČOV celkem 19 státních úřed-
níků, kteří nebyli součástí oficiální české výpra-
vy. Výbor jim přesto hradil dopravu, ubytování, 
vstupenky na sportoviště a oblečení z olympij-
ské kolekce. 

„S ohledem na skutečnost, že pozvané osoby 
byly povětšinou zaměstnanci MŠMT z odboru spor-
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tu, kteří se podílí na rozhodování o přidělování 
finanční podpory sportu ze státního rozpočtu na 
základě Zákona o podpoře sportu, Koncepce pod-
pory sportu MŠMT, lze uvažovat, že přijetím uve-
deného plnění se zaměstnanci ministerstva MŠMT 
dostali do střetu zájmů. Přijetí plnění mohlo mít 
vliv na jejich následné rozhodování o stanovení 
pravidel pro podporu sportu a pro financování 
činnosti samotného ČOV,“ uvádí stanovisko ad-
vokátní kanceláře. 

Zmanipulované stanovy ČOV
ČUS je jedením z členů Českého olympijského 

výboru. Jenže největší sportovní spolek a s ním 
řada dalších se nemůže účastnit volebního Plé-
na ČOV, a to navzdory faktu, že byl jeden ze 
zakládajících členů. Tento stav způsobují sta-
novy ČOV a navazující rozhodnutí nižších orgá-
nů, než je Plénum. Řada voličů v něm je de fac-
to jmenovaná a část je na činnosti olympijského 
výboru závislá v rámci organizačních složek a ko-
misí, jejichž personální složení nemohou členové 
ČOV ovlivnit. 

Tito zástupci mají volební právo. „Je to, jako 
kdybychom si v rámci struktur České unie sportu 
založili komisi pro podporu současného předsedy 
Jansty a těmto nečlenům ČUS dali volební právo. 
Velká část členů ČOV – včetně těch zakládajících – 
byla rozhodnutím Výkonného výboru, tedy nikoliv 
nejvyšším orgánem, odsunuta do pozic, kdy nemá 
možnost účastnit se Pléna a volit. O změnách se 
Jiří Kejval přes řadu výzev odmítá čtyři roky bavit 
a strká před těmito otázkami hlavu do písku,“ po-
tvrdil Marek Hájek. 

Navíc statutární orgán ČOV je jednočlenný, 
což je v kontextu podobných velkých spolků 
v České republice a v zahraničí raritou. Tato or-
ganizační struktura je podle advokátní kanceláře 
v rozporu s Etickým kodexem MOV. „Platí obecné 
pravidlo, že je třeba se vyhnout individuálnímu 
podpisu závazných povinností organizace,“ píše 
se v odborném stanovisku. 

Finanční příspěvky svazům se snižují
Za vedení Jiřího Kejvala se zásadně snížil po-

díl finančních příspěvků sportovním svazům ces-
tou akciové společnosti Česká olympijská, tedy 
z olympijského marketingu. Podíl plnění ve pro-
spěch svazů činí jen 3,1 % z výkonů společnosti 

oproti 23,4 % v období před nástupem Kejvala do 
funkce předsedy ČOV. Finanční příspěvky sva-
zům cestou České olympijské klesly za jeho 
předsednictví (2013–2020) o 149,43 milionů 
korun, tedy o 79 procent. Přitom astronomicky 
vzrostly náklady na jeho sekretariát ze 158 na 
289,5 milionu korun. Vyplývá to ze zprávy pro 
sportovní svazy od Karla Bauera, končícího člena 
výkonného výboru ČOV.

„Z činnosti České olympijské se stalo jakési 
uzavřené marketingové perpetuum mobile, kde 
částky vydávané na marketingové projekty se 
vlastně kryjí s výkony společnosti, a pro činnost 
sportovních svazů mají minimální význam,“ po-
psal Marek Hájek. „Nejhorší na tom je, že ne-
víme přesně, kam ty peníze zmizely. Přitom je 
mohly svazy použít na přípravu reprezentantů 
na olympijské hry nebo na světové či evropské 
šampionáty,“ doplnil místopředseda České unie 
sportu. 

Dokument Výkonného výboru ČUS shrnu-
je hlavní výhrady vůči jednání Jiřího Kejvala, 
jako jediného statutárního zástupce ČOV, kvůli 
nimž není pro ČUS důvěryhodnou a způsobilou 
osobou pro další vedení Českého olympijského 
výboru:

1. manipulativní a diskriminační stanovy ČOV;

2.  autoritářský styl řízení, nerespektování 
spolkové demokracie, neopodstatněné 
napadání ČUS v médiích;

3.  enormně rostoucí náklady na sekretariát 
a aparát ČOV;

4.  rapidně se snižující průměrný podíl 
příspěvků sportovním svazům;

5.  hmotná plnění státním úředníkům, kteří 
měli na starosti dotace (zvaní na akce 
a další služby);

6. přihlášení se ke škodě ČOV, která nevznikla;

7.  nepravdivě a zmatečně uváděná členská 
základna ČOV (zejména v dotačním řízení);

8.  zmařené prostředky na projekt Centrální 
evidence sportovců;

9.  nezdařený a drahý záměr ČOV o záchranu 
areálu skokanských můstků v Harrachově.

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS
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ČUS: Kompenzace pro sportoviště  
jsou nedostatečné a nespravedlivé

Česká unie sportu se připojila k prohlášení Hos-
podářské komory České republiky ZDE, jímž se 
zásadně ohradila proti podobě, ve které vláda 
odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR a Ministerstva financí ČR zjednodušit 
dosavadní systém vyplácení podpor podnikate-
lům či zaměstnavatelům, jimž vláda zakázala 
nebo výrazně omezila výdělečnou činnost v sou-
vislosti s opatřeními proti nemoci Covid-19. Pod-
pora má být vyplacena podnikatelům, u kterých 
došlo k poklesu tržeb o 50 a více procent, při-
čemž zaměstnavatelé by měli mít nárok na 500 
korun za zaměstnance a den.

„Česká unie sportu považuje toto rozhodnutí 
vlády za neobjektivní, nedostatečné a nepřija-
telné. Nejedná se totiž o žádné zjednodušení. 
Naopak – pokud se opatření nezmění, bude to 
znamenat, že sport se ocitne prakticky bez 
finanční pomoci státu a náhrada za sportoviš-
tě, která jsou uzavřená od října, bude pouze 
symbolická,“ varuje Miroslav Jansta, předseda 
České unie sportu.

Zástupci České unie sportu, stejně jako napří-
klad představitelé České komory fitness a provo-
zovatelů sportovišť přitom v týmu Hospodářské 
komory ČR dlouhodobě vyjednávali už od polo-

viny loňského prosince s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR o univerzálním a administrativně 
jednoduchém záchranném programu v podobě 
kompenzací buď podle poklesu tržeb, nebo sou-
boru nákladových položek. Vláda však tyto návrhy 
neakceptovala.

V případě České unie sportu vzhledem k opa-
kovaně uzavřeným nebo výrazně omezeným pro-
vozům středisek Sportovní centrum Nymburk, 
Plavecký stadion Podolí a Lyžařský areál Zadov se 
pohybují očekávané ztráty na tržbách v porovná-
ní s předcházejícími lety ve výši desítek milionů 
korun. 

„Vyplácení kompenzací podle pouze jediné-
ho kritéria, jímž je počet zaměstnanců a které 
je často zcela odtržené od nemzdových nákla-
dů i výnosů, však není spravedlivé. Tento pří-
stup totiž mj. vůbec nezohledňuje rozdílnost 
nákladů v různých odvětvích nebo skutečnost, 
že v době pandemie se snižovaly i stavy za-
městnanců. Na základě vládou navrhovaného 
systému bychom nyní v případě Zadova obdrželi 
kompenzaci ve výši zhruba devíti milionu korun. 
U areálů v Podolí a v Nymburce, které jsou ne-
jen o měsíc a půl déle uzavřené, ale také výrazně 
větší, postiženější a s mnohem vyššími náklady na 
provoz, bychom se však s částkou 500 korun na 
zaměstnance a den nedostali ani na polovinu této 
sumy. Podobně, nebo ještě mnohem hůře, jsou 
na tom i provozovatelé dalších sportovišť v České 
republice, zejména kluby se sportovními areály, 
a reálně jim hrozí nejen existenční problémy, ale 
i zánik,“ upozorňuje Miroslav Jansta.

Česká unie sportu, jako zástupce 7500 spor-
tovních klubů v ČR, s miliardovým majetkem 
a více jak milionem členů, proto plně podporuje 
prohlášení Hospodářské komory ČR, které vyzý-
vá vládu, aby se vrátila k původním principům 
diskutovaného programu, jenž se bezprostředně 
týká také sportu a v němž stát bude podnika-
telům vyplácet kompenzace buď podle poklesu 
tržeb, nebo podle souboru nákladových položek. 

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS

Areál Zadov

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-vlada-znovu-hraje-s-podnikateli-nefer-hru-postup-vlady-k-parametrum-jednoho-univerzalniho-kompenzacniho-programu-je-neprijatelny/


ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 2/2021

7MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Novinky v limitech pro ocenění  
hmotného majetku

Novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z pří-
jmů platná od 1. 1. 2021 přináší zajímavé změny. 
Jedná se mimo jiné o zvýšení hranice pro zatřídě-
ní movitých věcí do hmotného majetku ze 40 tisíc 
Kč na 80 tisíc Kč. Tuto změnu konkrétně najdeme 
v § 26 odst. 2 písm. a), kde je uvedeno: „Hmot-
ným majetkem se pro účely tohoto zákona rozu-
mí samostatné hmotné movité věci, popřípadě 
soubory hmotných movitých věcí se samostatným 
technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní 
cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provoz-
ně-technické funkce delší než jeden rok“.

Tuto změnu uvítá většina subjektů, neboť nově 
jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračující-
ho hodnotu 80 000 Kč daňovým nákladem, a to 
v návaznosti na účtování. Většinou se bude jednat 
o jednorázový náklad v okamžiku nákupu/vydání 
do spotřeby. Je třeba doplnit, že zvýšení hranice 
se týká také technického zhodnocení hmotného 
majetku. 

Za určitých podmínek lze tuto změnu uplatnit 
zpětně již za rok 2020, a to jak u ma-
jetku pořízeného od 1. 1. do 
31. 12. 2020 tak u technické-
ho zhodnocení dokončeného 
v roce 2020. 

Změna z pohledu  
zákona o účetnictví

Zákon o účetnictví č. 
563/1991 vymezuje jako dlou-
hodobý majetek takový maje-
tek, u kterého je předpokláda-
ná doba použitelnosti delší než 
jeden rok. Zákon o účetnictví 
– na rozdíl od zákona o daních 
z příjmů – nestanovuje minimální 
hodnotu pro zatřídění majetku. 

Ekonomická poradna: Daně, hmotný  
a nehmotný majetek

To, co je považováno za dlouhodobý majetek, 
rozvádí vyhláška k zákonu o účetnictví a české 
účetní standardy. 

Stanovení ceny pro zatřídění dlouhodobého 
majetku si určuje účetní jednotka sama vnitřní 
směrnicí. Většina účetních jednotek si pro zjed-
nodušení stanovuje vstupní cenu pro zařazení 
majetku mezi majetek dlouhodobý stejnou jako 
je v zákoně o daních z příjmů, tedy dříve 40 ti-
síc Kč. Pokud se účetní jednotka rozhodne zvýšit 
hranici pro zařazení do dlouhodobého hmotného 
majetku v návaznosti na novelu zákona o daních 
z příjmů, je zapotřebí tuto změnu promítnout 

také do vnitřních předpisů účetní 
jednotky. 

Nehmotný majetek  
od 1. ledna 2021

Od 1. ledna 2021 již zákon č. 
586/1992 Sb. o daních z příjmů 
neupravuje nehmotný majetek 
a jeho daňové odepisování. Dlou-
hodobý nehmotný majetek se tak 
nadále vyskytuje jako účetní ka-
tegorie a pro daňové účely budou 
uplatňovány jeho účetní odpisy 
jako daňově uznatelné výdaje 
(viz § 24 odst. 2 písm. v) zákona 
o daních z příjmů).

Autor: Řízení činnosti SCS

Pro zástupce sportovních klubů a tělovýchovných jednot přinášíme přehled aktuálních  
ekonomických novinek, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2021.
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Národní sportovní agentura výrazně  
navýšila přímou podporu klubům

Vzhledem k rekordnímu zájmu o dotač-
ní programy vypsané Národní sportovní 
agenturou rozhodl předseda NSA Milan 
Hnilička o navýšení alokace programu 
Provoz a údržba o 100 milionů korun na 
půl miliardy. Společně s navýšením pro-
gramu Můj klub o 144 milionů korun bude 
letos přímá podpora sportovních klubů 
nejvyšší v historii. 

Dotační program Můj klub, který podle 
počtu sportovců do 23 let napřímo financu-
je všechny mládežnické kluby v České re-
publice, zaznamenal výrazný nárůst zájmu 
klubů oproti minulým ročníkům: „Upravili 
jsme podmínky nejpopulárnějšího programu na 
financování mládežnických klubů tak, aby byl 
pro kluby co nejsrozumitelnější a nejjednodušší 
na administraci. Výsledkem je nárůst žádostí 
o 700 na současných 7150, které vyřizujeme,“ 
vysvětluje důvod nárůstu počtu žádostí předseda 
NSA Milan Hnilička a dodává: „Proto jsme oproti 
loňsku navýšili alokaci v tomto programu o 144 
milionů.“

Zájem sportovních klubů je tak vysoký, že 
i přes výrazné navýšení alokace požadovaná suma 
celkovou alokaci převyšuje. Musí proto dojít ke 
korekci koeficientem 0,89, což ale neznamená, 
že kluby dostanou méně financí než loni: “My 
jsme navýšili jednotlivé částky, které kluby do-
stávají na každého mladého sportovce. Proto 
nehrozí, že by někdo po korekci koeficientem 
0,89 dostal méně peněz než loni,“ vysvětluje 
místopředsedkyně pro dotační programy Markéta 
Kabourková. 

Naopak tisíce klubů v České republice budou 
mít k dispozici na sport mnohem více peněz než 
doposud – do loňského roku totiž používaly na 
provoz svého sportoviště finance z programu Můj 
klub. Letošní rok vypsala Národní sportovní agen-
tura nově program Provoz a údržba, který klubům 
pomáhá s náklady na provoz sportovišť a díky 
tomu klubům zbyde více prostředků z programu 
Můj klub na trenéry, vybavení nebo například 
účast na turnajích pro děti. 

„Program Můj klub jsme navýšili o 144 milio-
nů a společně s programem Provoz a údržba se 
jedná pro letošní rok o nárůst přímé podpory 
zejména malých klubů o rekordních 644 milio-
nů Kč,“ upřesňuje předseda NSA Milan Hnilička. 
Národní sportovní agentura již na začátku února 
prvním klubům poslala rozhodnutí o výši dotace, 
což je nutný administrační krok k vyplacení pod-
pory. „Celkově směřujeme k tomu, abychom měli 
vyplaceno do konce března. Kluby tak obdrží své 
finance o mnoho měsíců dříve, než byly zvyklé 
v posledních letech,“ dodává Milan Hnilička. 

Rekordní zájem o dotace u Národní sportovní 
agentury provází i investiční programy – například 
dotační program „Regionální infrastruktura“ nad 
10 milionů Kč, na který byla původní alokace 600 
milionů Kč zaznamenal za prvních 36 hodin od 
spuštění žádosti za 805 milionů. Proto předseda 
NSA Milan Hnilička rozhodl o navýšení na dvoj-
násobnou sumu 1,2 miliardy Kč: „Jsem rád, že 
se podařilo pro letošní rok vyjednat pro český 
sport o čtyři miliardy korun více oproti loňské-
mu roku. Zájem o dotační programy je nicmé-
ně tak velký, že bychom bez problémů využili 
i mnohem vyšší navýšení.“ 

V současné době probíhá finální kontrola a ad-
ministrace žádostí v programech Významné spor-
tovní akce, Můj klub a Podpora sportovních svazů.

Autor: NSA
Foto: Ročenka ČUS
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Moravskoslezskému kraji se v posledních dvou 
letech velmi osvědčil způsob vyplácení příspěv-
ků sportovcům prostřednictvím Krajské organi-
zace České unie sportu. Krajští zastupitelé nyní 
rozhodli, že na tuto spolupráci naváže i v roce 
2021. Kraj by měl pro sportovce ve svém roz-
počtu vyčlenit podporu ve výši třiceti milionů 
korun.

„Způsob vyplácení financí přes krajskou orga-
nizaci České unie sportu je velmi efektivní, pře-
hledný a transparentní. Ukázalo se, že se tím-
to způsobem podařilo podpořit mnohem více 
subjektů než v předchozích letech. V roce 2018 
získalo prostředky na sportovní činnost 424 žada-
telů, zatímco loni bylo vyhověno 457 žádostem. 
Konkrétně se tato podpora týká činnosti tělový-
chovných a tělocvičných jednot, sportovních klu-
bů a sportovních příspěvkových organizací měst 
a obcí, které působí v našem regionu,“ uvedl Sta-
nislav Folwarczny, náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje pro školství a sport.

„Krajská organizace ČUS nám na březnovém 
zastupitelstvu předloží seznam subjektů vhod-
ných k podpoře. Také zažádá o finanční prostřed-
ky, které jsou pro příští rok navrhované ve výši 
třicet milionů korun. Jsem rád, že se v této nároč-
né době, kterou tak výrazně ovlivnila pandemie co-
vidu, podaří opět zlepšovat podmínky pro sportovní 
aktivity nejen vrcholových sportovců, ale i amaté-
rů, dětí a mládeže,“ řekl Stanislav Folwarczny.

Kromě vypsání programu během ledna KO ČUS 
Moravskoslezského kraje provedla už také sběr 
žádostí, jejich vyhodnocení, kontrolu a schvále-
ní výpočtu i příspěvků konečným žadatelůmz řad 
sportovních klubů, tělovýchovných jednot, tělo-
cvičných jednot, fotbalových a hokejových klubů. 
Jejich počet se opět navýšil na 505. individuální 
žádost o dotaci se bude zabývat Zastupitelstvo Mo-
ravskoslezského kraje v březnu. V případě schvá-
lení garantuje KO ČUS připsání příspěvků na ban-
kovní účty všem žadatelům v březnu a dubnu 2021.

"Program pro všechny sportovní 
subjekty v regionu realizujeme ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem 
třetím rokem. Letos, kvůli novému 
složení zastupitelstva, byl program 
posunut časově na období prvního 
čtvrtletí 2021. Předpokládáme však, 
že pro rok 2022 se znovu vrátíme do 
standardního časového rámce, kdy 
vyhlásíme program ještě na podzim 
letošního roku a příspěvky budou pro 
žadatele připsány na účty po ledno-
vém krajském zastupitelstvu. Tím se 
tato dotace dostane opět do statutu 
nejrychlejších finančních zdrojů spor-
tovních klubů a tělovýchovných jed-

not. V tomto směru je právě Moravskoslezský 
kraj z pohledu municipalit i státu nejrychlejší 
a příspěvky pro kluby a jednoty tak stopro-
centně naplňují rčení Kdo rychle dává, dvakrát 
dává," komentoval dosavadní úspěšný program 
příspěvků pro sportovní subjekty Marek Hájek, 
předseda KO ČUS Moravskoslezského kraje.

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi

Kopřivnický drtič patří k nejpopulárnějším 
závodům horských kol.

Jednotlivé organizace mohou prostřednic-
tvím KO ČUS od kraje získat od 13 do 130 tisíc 
korun. O tento příspěvek si zažádaly už v průbě-
hu v průběhu ledna letošního roku na regionálních 
pracovištích ČUS, která mají s tímto systémem 
podpory zkušenosti a plní pro sportovní organiza-
ce roli servisních center.
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Plán na uvolnění amatérského sportu existuje  
– čeká se na jeho schválení vládou

Zatímco profesionální sportovci mohou za pod-
mínky přísného testování trénovat a zápolit i ve 
svých ligových soutěžích, pro amatérský a re-
kreační sport, stejně jako pro veškeré sporto-
vání mládeže, platí, že tyto volnočasové akti-
vity jsou i nadále extrémně omezeny, v mnoha 
ohledech prakticky zakázány. Sportovat lze jen 
venku a za účasti nejvýše dvou osob. To fak-
ticky znemožňuje přípravu, natož zápasy v ko-
lektivních sportech. Obzvlášť tíživá je situace 
kolem dětí.

„Stojíme před největším problémem dětského 
a mládežnického sportu v naší novodobé historii. 
Pandemie a neumožnění organizovaně sportovat 
může zničit či negativně ovlivnit jednu generaci 
dětí, která si najde zalíbení v lenosti, v komfort-
ní zóně u mobilů a počítačů,“ prohlásil Miroslav 
Jansta, předseda České unie sportu.

bů a tělovýchovných jednot – průběžně velice 
úzce spolupracuje s Národní sportovní agentu-
rou v souvislosti s návrhy a žádostmi o uvolně-
ní amatérského sportu, které jsou adresovány 
premiérovi nebo ministru zdravotnictví.

V průběhu února jednal předseda NSA Milan 
Hnilička s ministrem zdravotnictvím Janem Blat-
ným o možnosti rozvolnění protiepidemických 
opatření ve sportu. Na základě této schůzky 
a předložených argumentů vznikla také dohoda 
o uvolnění pravidel pro aktivity amatérských 
a rekreačních sportovců. Tu však musí schválit 
nejprve vláda, která se k tomu v současné epide-
mické situaci, kdy opět výrazně narůstají počty 
nakažených, nechystá.

„Lze potvrdit, že ministerstvo zdravotnic-
tví ve spolupráci s NSA nastavilo v upraveném 
protiepidemickém systému podmínky pro sport. 
Vzhledem ke stávající epidemické situaci však 
zatím tento systém nebyl zaveden do praxe,“ 
potvrdila dohodu mluvčí ministerstva Barbora 
Peterová.

Sport možný s antigenními testy
Organizovaní amatéři, zejména děti, by i ve 

stupních protiepidemického systému (PES) 4 a 5 
mohli začít sportovat prakticky bez omezení, ov-
šem za podmínky, že by se podrobili pravidelným 
antigenním testům.

„Podle posledního návrhu, na kterém se shodli 
zástupci NSA a ministerstva zdravotnictví, by do-
šlo k nejdůležitější změně v tom, že by bylo po-
voleno sportování amatérským organizovaným 
sportovcům – zejména dětem – i ve stupni PES 5 
a 4, a to za předpokladu pravidelného testování 
antigenními testy, které jsou pro všechny každé 
tři dny zdarma, takže by to neznamenalo žádné 
finanční náklady pro týmy navíc,“ vysvětlil Jakub 
Večerka, mluvčí NSA.

Sportovcům, kteří by nebyli testovaní, by se 
umožnilo v 5. stupni sportovat ve dvou osobách 
například u tenisu nebo badmintonu a ve 4. stupni 
nejvýše v šesti lidech a vždy s rouškami.

"Koronavirová pandemie bude mít pro sport, 
sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a provozo-
vatele sportovišť dalekosáhlé následky. Finanční 
i provozní. Finanční ztráty provozovatelů sporto-
višť v Česku, včetně komerčních, půjdou do mili-
ard korun," doplnil Jan Boháč, generální sekretář 
ČUS.

Dohoda NSA s ministerstvem zdravotnictví
Právě Česká unie sportu – i na základě mnoha 

reakcí, ohlasů a zkušeností ze sportovních klu-
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„Jaký bude další postup, záleží na tom, kdy 
tento návrh projedná vláda. Podle našich in-
formací by to mělo být součástí vlny uvolňování 
protiepidemických opatření. Při současných sta-
tistikách nákazy covidem-19 se to však v nejbližší 
době jeví bohužel jako nepravděpodobné,“ uvedl 
Jakub Večerka.

Aktuální reakce ze sportovních klubů
Snad ze všech koutů České republiky přichází 

v poslední době stále více negativních a kritic-
kých zpráv. Trenéři i činovníci v klubech v nich 
konstatují, že děti se v období „sportovního 
lockdownu“ přestávají prakticky hýbat a mnoho 
z nich zcela končí se sportem. I tam, kde je ještě 
na přelomu roku držely v pohybové aktivitě ale-
spoň online tréninky, převážila ztráta motivace.

Na aktuální situaci reagují mnozí zástup-
ci sportovních klubů a tělovýchovných jednot 
České unie sportu. Přinášíme alespoň některé 
jejich pohledy a názory.

Petr Fiala, předseda Karate Klub Kyjov:
„U nás je propad v členské základně znatelný. 

Po jarní uzávěře se nám zhruba 20 % dětí nevráti-
lo, nyní vůbec netuším, jak to je. Ale odhaduji že 
to bude minimálně tak někde kolem 50–60 % mi-
nimálně. Zůstali většinou závodníci, kteří ovšem 
tvořili jen 20 % členské základny. Většina klubů 
z našeho sportu je na tom hodně podobně. Před 
Vánocemi jsme ještě několik tréninků měli, děti 
byly nadšené a snažily se. To však trvalo jen do 
doby, než se zrušily soutěže.“ 

 Jana Pospíšilová, vedoucí trenérka volejbalu, 
PVK Olymp Praha:

„Od nás se zatím nikdo z klubu neodhlásil, ale 
to, že už holky on-line tréninky nebaví, je dost 
znát. Je mi jasné, že tato doba je pro všechny 
těžká, ale kdyby se alespoň dalo družstvo otesto-
vat a poté je nechat na krátkém soustředění, byla 
by to krásná vsuvka do té depresivní doby. Když 
bude jaro, děti se dají vytáhnout do přírody, ale 
v tomto počasí se venku být moc nedá.“

 Michal Eisenkolb, florbalový trenér  
a zakladatel projektu Trenér dětí:

„Všeobecně zájem o sport u dětí klesá, a to 
právě u té klíčové kategorie od 12 do 15 let. Tam 
je velký zlom. Najednou zjišťují, že jim ty spor-

ty nechybí. Dokážou se sejít v online prostředí 
počítačových her nebo se spolu projdou, posedí 
na lavičce. Jenže ty tréninky jim pravidelně pře-
stávají chybět. Dokonce jim začalo vyhovovat, že 
nemusí chodit do školy. To já vidím jako obrovský 
průšvih. Pro mě je priorita, aby se děti vrátily 
do školy. Jsem odpůrcem pravidelného testování 
pomocí výtěru – kloktací nebo plivací testy jsou 
pro mě daleko vhodnější. Už se potřebují vrátit 
do režimu. Do toho, na co byly zvyklé. Jinak o tu 
generaci přijdeme. Ale nesnažím se jen kritizo-
vat, realizuji například seriál rozhovorů Znovu do 
reality na podcastu Trenér dětí – Jiné pohledy.“ 

 Lukáš Janda, trenér DSC Gym Brazilian  
Jiu Jitsu Třebovice:

„Máme o 40 děti méně.“

 Helena Novotná, trenérka softbalu,  
Joudrs Praha:

„Dětí se připojuje méně a méně. Nemyslím si 
ale, že by to bylo kvůli náplni tréninků, ale spíš 
proto, že rodiny jsou již online čímkoliv přesyce-
né. Zájmové kroužky nemají jinou možnost než on-
line formu, jenomže to pak děti stráví u počítače 
pomalu celý den. Škola je povinná, a tak se z pro-
gramu logicky vyřadí tréninky, klavír apod. Sama 
rodičům doporučuji, aby děti čas trávily co nejví-
ce venku v pohybu, je to přínosnější než cvičení 
v omezeném prostoru před počítačem. Nebojím se 
o děti, které k nám chodily již dříve. Mají-li náš 
klub a trenéry rády, není důvod se nevrátit. Strach 
ale samozřejmě máme o návrat nováčků, kteří nás 
od záři ještě pořádně nestihli ani poznat a už o nás 
přišli. Tam se budeme muset asi jen modlit.“

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi
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Miroslav Jansta: „Stát podceňuje sport už 30 let!“

Předseda ČUS Miroslav Jansta poskytl obsáh-
lý rozhovor zpravodajskému portálu Seznam 
Zprávy, který byl zaměřen na aktuální dění ve 
sportu. Publikujeme mírně zkrácenou verzi to-
hoto interview.

 Jste předsedou České unie sportu, největší za-
střešující sportovní organizace. Jak z vašeho po-
hledu covid zasáhl sportování společnosti?

Stalo se to nejhorší – lidé nemohou sporto-
vat. Přitom sport je skvělý lék. Je to způsob, jak 
uniknout stresu, jak posílit imunitu, jak se držet 
v kondici. Jednali jsme s Prymulou, Blatným, Ba-
bišem, opozicí, ale byla to sisyfovská práce. Ni-
kdo nenašel odvahu říci: My potřebujeme sport!

 Podcenil to stát?
Stát sport podceňuje už třicet let. Dovolím si 

tvrdit, že dva miliony lidí mají v současnosti zá-
jem sportovat, ale z velké části jim stát takovou 
možnost omezuje. Proč do obchodu na patnáct 
metrů čtverečních jeden nakupující jít mohl, 
ale do haly na patnáct metrů čtverečních jeden 
sportující ne? Chápu, že šatny a sprchy by byly 
rizikové. No bóže, tak by se lidi nesprchovali, 
převlékli by se na chodbě a šli domů trochu zpo-
cení. Což by většině z nich bylo nejspíš jedno, 
hlavně, že by se mohli hýbat a zatrénovat si. 
Venku to mohlo být volnější. Anebo se dal udě-
lat výběr bezpečných aktivit. Alespoň že pustili 
profesionální sport, protože kdo by nás jinak re-
prezentoval? V zahraničí jede nejen profi sport, 
ale i ten amatérský.

 Aktuální kauzou je dění kolem šéfa Národní spor-
tovní agentury Milana Hniličky, který rezignoval na 
poslanecký post kvůli nelegální oslavě v Teplicích. 
Stále za ním stojíte?

Zrovna jsme se radili, jak podpořit a zařídit 
ve sportovním prostředí očkovací kampaň. V tu 
chvíli mi na mobil přišla zpráva z Blesku o večírku 
v Teplicích a Milanovi, a my byli v šoku. Nemohl 
udělat nic horšího. Lidi právem strašně štve, když 
ti nahoře nařizují pravidla a sami je exemplárně 
porušují. Milan tři roky makal, pro sport vydupal 
spoustu peněz, odpracoval si to. A pak se takhle 
odpravil jedním večírkem, kam asi jel z falešné 

solidarity vůči oslavujícím. Arogance moci. Musel 
nést odpovědnost a skončil jako poslanec.

 Působí to ale tak, že vlk se nažral a koza zůstala 
celá. Pro Hniličku je určitě důležitější funkce šéfa 
sportovní agentury než poslanecký mandát.

Skončil v politické funkci. V agentuře mu zů-
stala odpovědnost. Musí dotáhnout rozdělaný pro-
ces, který bude ještě složitý.

 Proč by ho nemohl nahradit někdo jiný v čele 
agentury?

Bylo nám jasné, že když na agenturu přijde ně-
kdo nový, celé se to zabrzdí nebo zastaví. Bude 
se ve funkci chtít ukázat, začne všechno převra-
cet, zpochybňovat a financování se oddálí v řádu 
měsíců. Báli jsme se, že se celý transfer zasekne. 
Odsoudili jsme Hniličkovo chování a vyzvali ho 
k přijetí odpovědnosti. 

 Tak snad by jedna personální změna nezabránila 
rozdělení peněz, pokud bylo všechno transparentně 
nastavené. Pak se nelze ubránit podezření, zda ne-
zůstal ve funkci z důvodu nějakých ‚kamarádšoftů‘.

Vůbec nevím, jak je co v agentuře nastavené, 
mě to nezajímá. Jde mi o jedinou věc, aby šly 
peníze včas ven, do svazů, do klubů, na nejnižší 
úroveň. Já, Mirek Jansta, jsem měl 23 let basket-
balový klub v Nymburku. Za celou dobu jsem ne-
dostal korunu na dotacích do mnou vlastněného 
profesionálního klubu. Jediné dotace šly na mlá-
dež, která byla oddělená od profesionálního klu-
bu. Na dotace jsem neměl žádný vliv. Jako před-
seda basketu jsem dosáhl jen na ty, které byly 
vypsané obecně pro všechny svazy. Jako předseda 
ČUS nečerpám korunu dotace na činnost sekre-
tariátu v Praze, sháním peníze jen pro lidi na 
pracovištích ČUS v krajích a okresech, které jsou 
totálně podfinancované a které mimo jiné pomá-
hají s administrativou klubům. O financování ČUS 
máme celé bichle, dohledáte každou tisícikorunu. 
Takže žádné kamarádšofty.

 Proč se ale nikdo jiný z funkcionářů tak vehe-
mentně za Milana Hniličku nepostavil?

Olympijský výbor Milana Hniličku také podpo-
řil, na rozdíl od nás bezvýhradně, hlasovali o tom. 

(Rozhovor předsedy ČUS na portálu Seznam Zprávy)
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Jenže předseda ČOV Jiří Kejval se styděl to říct, 
protože věděl, že se strhne lavina. Když v minu-
losti prosazoval na ministra sportu Petra Hulinské-
ho, dával to všude na odiv. Když teď chtěl podržet 
Milana Hniličku, mlčel a tvrdil, že píše dopisy. Pů-
sobí to komicky.

 Lobboval jste přímo u premiéra za Milana Hni-
ličku?

Ne, obrátil jsem se na sportovce v čele s Jar-
dou Jágrem. Domluvili jsme se, že ho podmínečně 
podpoříme. S tím, že jsme řekli, že se Milan cho-
val papalášsky, arogantně a hloupě. Teď má ale 
Milan úkol, aby splnil, co prezentoval.

 Co jste říkal na odhalení Seznam Zpráv, že agen-
tuře v distribuci peněz pomáhá za miliony korun 
najatá firma? Není pak agentura k ničemu, když to 
nezvládne sama?

Agentura měla dle zákona od loňského květ-
na fungovat. Jenže do toho vletěl covid, museli 
řešit pandemii a neměli kapacitu řešit finance 
sami, nemají zatím personální kapacitu. Na Mini-
sterstvu školství termíny nestíhali celou dobu ani 
s týmem brigádníků, dotace posílali v listopadu, 
teď kritizují agenturu. Laciné. Pokud to agentura 
nezvládne, pak je prostor pro kritiku. V budoucnu 
by to měla zvládat sama.

 Do kdy má Hniličkova agentura čas ukázat, že 
svůj úkol zvládla?

Do konce března, kdy má vyplatit zhruba šest 
miliard. Ty musejí dotéct do klubů, svazů a na vý-
znamné sportovní akce.

 Teplický mejdan ale nebyl první Hniličkův pro-
blém. Kritiku vyvolal i průzkum atraktivity jednot-
livých sportů. Co jste na to říkal?

Dohodli jsme se původně, že podle průzkumu 
se při rozdělování peněz má postupovat velmi 
opatrně, nevím, proč to takhle vzniklo. Ty výsled-
ky byly na hlavu. Ale průzkumy o stavu a vnímání 
sportu ve společnosti vítám.

 Milan Hnilička tím naštval fotbalové prostředí, 
zejména zástupce dvou nejsilnějších klubů Daniela 
Křetínského a Jaroslava Tvrdíka. To, že Hnilička 
přežil, bylo v zákulisí interpretováno tak, že Jan-
sta tyto dva muže přetlačil. Berete to také tak?

Jsem na tlaky zvyklý, odevšad. Zvolený do čela 
ČUS jsem proto, abych bránil zájmy lidí, klu-
bů. Bral jsem to tak, aby tyto kluby – starající 
se i o sportování dětí – dostaly co nejdřív peníze 
a měly zdroje na svou činnost, která je v době 
covidu enormně důležitá. Když odvoláte Hniličku 
a vypíšete výběrové řízení na jeho místo, nejdřív 
v květnu bude nový šéf, peníze se začnou posí-
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lat kdovíkdy. Na podzim? To je cynismus, kluby 
finančně vyprahnou. Mocensky jsem se postavil 
za tyto zájmy, tak to bylo. To samé udělal ČOV, 
akorát jeho předseda Jiří Kejval, když to pro něho 
není příznivé, raději zaleze.

 Několikrát jste kriticky zmínil jméno Jiřího Kej-
vala. Blíží se volby nového předsedy olympijského 
výboru. On tedy vaši podporu asi nemá, že?

Kdybych mohl volit, což nemohu, pana Kejvala 
bych určitě nevolil. Udělal jsem osudovou chy-
bu, v okamžiku, kdy jsem byl umluven, abych 
kandidoval na předsedu Českého svazu tělesné 
výchovy. Měl jsem důsledně trvat na tom, že 
všichni lidé, jakkoliv spojení se ztrátou Sazky ve 
vedení nejen ČSTV, ale i ČOV, nemohou jít dál do 
vedoucích funkcí. Bohužel jsem si tu podmínku 
nedal a Jiřího Kejvala jsem podpořil na předsedu 
ČOV, i když mi to všichni, kdo dlouhodobě stáli 
proti Hušákovi, Kořánovi a spol., rozmlouvali. 
Doufal jsem, že spolu předěláme fungování čes-
kého sportu tak, aby základem byl klub a rozho-
dujícím činitelem svaz, z čehož mě ale brzy vy-
vedl s představou vytvoření hlavního hegemona 
českého sportu s ČOV.

 Nechal jste si vypracovat právní analýzu ohled-
ně cest úředníků Ministerstva školství na olympij-
ské hry. Proč se spor takhle hrotí?

Protože mi před několika měsíci došel dopis 
od advokáta Jiřího Kejvala, ve kterém mi vlastně 
vyhrožuje, že když budu veřejně mluvit údajné 
nepravdy, ovlivňuji tím svědky a de facto mi po-
hrozil vazbou. Tak to už jsem se vážně naštval, 
protože já mluvil jen pravdu. Lidi poznáte v kri-
tických situacích. Pan Kejval se v rámci dotační 
kauzy, ve které čelím soudu, vyjádřil, že je nor-
mální, že státní úředníci, kteří rozdělují dotace 
pro organizace, jezdí za výdaje olympijského 
výboru na velké sportovní akce. V civilizovaných 
zemích je toto nepřípustné.

 Právní analýza, o které Seznam Zprávy nedáv-
no napsaly, říká, že dle informací získaných z Mi-
nisterstva školství olympijský výbor hostil několik 
úředníků. Kejvalovo vedení říká, že šlo o doprovod 
ministra. Jak to tedy podle vás bylo?

Ministerstvo přiznalo, že ČOV úředníky hostil. 
Ministerstvo to sdělilo na základě zákona o svo-
bodném přístupu k informacím. Kejval i přesto 
bude nadále tvrdit, že šlo o doprovod. Je směš-

ný. Ti úředníci tam byli i v době, kdy tam ministr 
nebyl, takže žádný doprovod. Takže podle něj je 
normální situace, že olympijský výbor platí cesty 
státních představitelů, kteří pak rozhodují o pe-
nězích pro ten stejný spolek. To není lobbování, 
ale přímo ovlivňování. To není férová soutěž. 
A my jsme obvinění z toho, že jsme upozornili na 
netransparentní výpočet úřednice ministerstva, 
která se k tomu sama přiznala, že částky žada-
telům jen nastřelovala. Je tohle normální situace 
v právním státu?

 Jste obžalovaný za to, že jste tlačil na to, aby 
ČUS dostala peníze na svou činnost. To nebylo 
ovlivňování?

Ne. Řekl jsem generálnímu sekretáři, aby v jed-
náních s představiteli Ministerstva školství bránili 
největší sportovní spolek v zemi. Tušil jsem, že se 
peníze na ministerstvu rozdělují netransparent-
ně, že menší spolky dostávají více peněz než my. 
Takže bylo logické, že jsem na to chtěl upozornit 
a chtěl jsem férové přidělení peněz.

 Nemůže se ale ČOV bránit tím, že peníze dává na 
sportování mládeže?

To je falešný argument, olympijský výbor má 
monopol na ochranu olympijských kruhů. Ty má 
obchodovat, za to má mimo jiné shánět peníze. 
ČOV má jiné poslání, ne financovat sport mláde-
že. Mládež sportuje ve školách a v klubech, takže 
tam mají jít od státu peníze na mládež. Když chce 
ČOV podporovat sportování mládeže, má si na to 
sehnat sponzorské peníze.

 Další sportovní organizací, ve které se bude volit 
nové vedení, je Fotbalová asociace. Její předáci 
Miroslav Pelta či Roman Berbr jsou obvinění. Jaký 
další vývoj odhadujete? Pročistí se český fotbal?

Fotbal je obrazem společnosti, kopíruje spole-
čenské vrstvy. Hrají ho chudí i bohatí, je to složitý 
konglomerát lidí, psychiky a emocí. A hodně, hod-
ně peněz. Ukočírovat to není snadné. Nedělejme 
si iluze, problémy jsou i v zahraničí a evropských 
a světových organizacích.

 Kdo by podle vás měl FAČR vést?
Velký impuls by nejen fotbal dostal tím, kdyby 

jej vedla osobnost typu Pavla Nedvěda nebo Petra 
Čecha.

Autor: Seznam Zprávy (Ondřej Koutník)
Foto: Sportovní liga ZŠ
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Anketa Sportovec regionu žije!  
Slavnostní vyhlášení se přenášejí online

Rok 2020 byl určitě nejsložitějším v historii 
ankety o Nejúspěšnějšího sportovce regionu 
(okresu/kraje), na jejíž organizaci se pravidelně 
podílejí téměř ve všech územních celcích okres-
ní sdružení nebo krajské organizace České unie 
sportu. Pandemie koronaviru letos bezprostřed-
ně ovlivnila tradiční vyhlašování těchto výsled-
ků. Navzdory zásadním omezením však tato po-
pulární anketa žije a svých slavnostních vrcholů 
se v tomto roce, kdy se koná už potřiadvacáté, 
dočká prostřednictvím online přenosů!

„Díky podpoře všech partnerů, zejména České 
spořitelny, České unie sportu a Univerzity Karlo-
vy, se vyhlášeni uskuteční také letos. Organizátoři 
jsou si vědomi toho, že rok 2020 byl pro sportov-
ce nesmírně složitý a spousta vrcholných akcí ne-
proběhla. Přesto je dobré, že v mnoha regionech 
jsou lidé ochotni uspořádat další ročník naší anke-
ty,“ řekl Radek Šilhan, jednatel společnosti Sport 
Action a spoluorganizátor ankety.

Komornější podoba, cíl stejný
ČUS a její územní pracoviště se každoročně 

podílejí na organizaci 70 okresních a krajských 
anket. Téměř polovina z nich se koná v jednotné 
produkci agentury Sport Action. Pandemie covidu 
však v tomto roce přinesla značná omezení. Pro-
jekt letos zavítá do 24 měst a regionů České 
republiky. Anketa bude mít logicky komornější 
podobu, ale její hlavní poslání zůstane stejné. 
Cílem je ocenit nejúspěšně jší sportovce, kte-

ří reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje 
a celou Českou republiku na domácí i zahraniční 
scéně, a to v mnoha vyhlašovaných kategoriích od 
mládeže až po veterány.

„Novinkou v letošních slavnostních vyhlášeních 
budou přímé online přenosy na webu projektu 
nebo YouTube. Ty budeme připravovat z každého 
regionu zvlášť podle termínové listiny. Věříme, že 
celá akce i oceňovaní sportovci se tak dočkají za-
sloužené publicity a jejich fanoušci si budou moci 
z pohodlí domova u počítače vychutnat jejich ´oka-
mžik slávy´,“ upozornil Radek Šilhan.

Vydařená premiéra v České Lípě
Úvodním přenosem bylo 25. ledna 

vyhlášení nejlepších sportovců v okrese 
Česká Lípa. Zdařilé přenosy se v průběhu 
února uskutečnily také z Vyškova, Kutné 
Hory a Nymburka. Kompletní kalendář 
akcí je k dispozici ZDE.

Velice pestrý a informacemi nabitý, 
hodinu a půl trvající online přenos z Čes-
ké Lípy moderoval Radek Šilhan. V jeho 
průběhu vyzpovídal nejúspěšnější zá-
vodníky všech kategorií a jejich trené-
ry, nové členy Síně slávy i představitele 
města. „Jsem ráda, že tato anketa pro-

bíhá také v letošním roce, protože pro samotné 
sportovce hodně znamená,“ ocenila Jitka Volfo-
vá, starostka České Lípy.

Vítězkou hlavní kategorie a českolipskou spor-
tovní královnou 2020 se stala karatistka Adéla 
Znamenáčková, vítězka Světového poháru a člen-
ka Sport Relax Česká Lípa, 

Autor: KT ČUS
Foto: Sportovec regionu

https://www.nejuspesnejsisportovecroku.cz/kalendar-akci
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Projekt „Díky, trenére“ odložil finále  
a rozjel billboardovou kampaň

Původně se už měl v tomto obdo-
bí odehrávat další ročník oblíbe-
né sportovně-společenské akce 
„Díky, trenére“ a mladí sportovci 
do ní měli přihlašovat své oblí-
bené favority.  Jenže vzhledem 
k pandemii nemoci Covid-19 se 
doposud ani nemohlo uskutečnit 
finále projektu za rok 2020. Finálová osmička, 
která měla bojovat o prvenství v anketě, však 
byla přesto vidět. Organizátoři totiž vyvěsili po 
celé České republice billboardy s trenéry, které 
se dostali do Top 16 – a to přímo v jejich měs-
tech. Tento projekt podporuje také Česká unie 
sportu a mnoho národních sportovních svazů.

„Tato billboardová kampaň vlastně představuje 
symbolické poděkování za jejich záslužnou čin-
nost,“ vysvětluje Milan Hrazánek, hlavní koordi-
nátor celé akce. 

Dva přesuny nepomohly
Obvykle se Den trenérů mládeže, tedy finálo-

vé vyvrcholení, pořádá na podzim. Jenže první 
termín zhatil nástup další vlny koronavirová pan-
demie. Organizátoři se proto rozhodli přesunout 
vyhlášení na 16. leden 2021, ale ani toto opatření 
nemohlo. „Rozhodli jsme se tedy, že finále ankety 
přesuneme na podzim letošního roku. Doufáme, 
že v tu dobu už budeme žít normálně a epidemio-
logická situace bude výrazně stabilnější,“ přeje si 
Milan Hrazánek. 

Tento krok má však za následek fakt, že roč-
ník 2021 nebude vůbec zahájen. V tomto roce 
tak nebude možné nominovat oblíbené trenérky 
a trenéry. „Nedávalo nám smysl otevírat další 
ročník, když ten minulý ještě ani neskončil. Na-
víc několik měsíců není možné vůbec trénovat, 
amatérský sport je prakticky umrtven, což nás 
vyloženě děsí. Letos se tak uskuteční pouze finále 
za rok 2020,“ dodává Milan Hrzánek. Finále je 
naplánováno na podzim a bude se konat v praž-
ské hale na Podvinném Mlýně. 

Organizátoři však zůstávají i přes neustálé od-
souvání finálového vrcholu s trenéry v kontaktu. 

Jako poděkování za jejich zá-
služnou činnost pro ně připravili 
billboardovou kampaň s jejich 
tváři. „Rozhodli jsme se, že jim 
vytvoříme billboardy, aby lidé 
v jejich okolí věděli, že v jejich 
regionu působí sportovní hrdi-
nové, kteří si zaslouží být vidět 

veřejně i se symbolickým vzkazem: ´Díky, tre-
nére´,“ připomíná Petr Rydl, iniciátor celého 
projektu. 

Na začátku bylo přes 300 trenérů
A jaký byl dosavadní průběh akce „Díky, trené-

re“ v loňském roce? V základní nominaci se ocitlo 
přes 300 trenérů z různých sportovních odvětví. 
Následoval výběr 32 kandidátů a poté vznikla se-
mifinálová TOP 16. 

Právě za šestnáctkou nejlepších vyrazil také 
štáb ankety „Díky, trenére“. Českou republiku 
projezdil křížem krážem, absolvoval mnoho cest 
a zajímavých návštěv se spoustou zážitků. Štáb se 
s každým trenérem v průběhu tří měsíců seznámil, 
pogratuloval k postupu mezi Top 16 vybraných tre-
nérů mládeže a zúčastnil se jeho tréninku s dětmi. 

Finálovou osmičku sportovně-společenské 
akce poté vytvořilo pět žen a tři muži. Za nimi 
se štáb v letošním roce rovněž vydá. 

Autor: KT ČUS

Takový billboard má Monika Chromá, trenérka 
Florbalu Židenice
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Začíná příprava Ročenky ČUS za rok 2020
Česká unie sportu připravuje 
opět vydání Ročenky ČUS, kte-
rá bude detailně mapovat spor-
tovní rok 2020. Tento význam-
ný archivní dokument tradičně 
nabídne na více než tři sta stra-
nách bohatý statistický, infor-
mační i obrazový pohled nejen 
na činnost největší sportovní 
organizace v České republice, 
ale také jednotlivých národních 
sportovních svazů.

Ročenka bude rozdělena do tří 
tematických částí. V úvodní po-
skytne obvyklé základní informa-
ce o orgánech České unie sportu, 
Zprávu o činnosti Výkonného výbo-
ru ČUS od poslední valné hromady 
a o projektech organizovaných či 
podporovaných ČUS. Druhá představí vizitky všech 
národních sportovních svazů a třetí se zaměří na 
informace týkající se servisních center sportu, hos-

podaření a stavu majetku ČUS či 
její statistické základny.

V minulých dnech byl všem 
75 členským sportovním sva-
zům odeslán e-mail se žádostí 
o podrobnou hodnotící zprávu, 
výsledkovou listinu největších 
domácích i zahraničních úspě-
chů, zpřesnění kontaktů a dal-
ší údaje včetně ilustračních 
fotografií za uplynulý rok. 
Vzhledem k pandemii nemoci 
Covid-19 a výraznému omezení 
sportovní činnosti bylo pone-
cháno na úvaze každého svazu, 
jak rozsáhlý text tentokrát pro 
tuto ročenku připraví. 

Národní sportovní svazy zašlou požadova-
né informace ve formátu MS Word nejpozději  
do 20. března 2021 na e-mailovou adresu:  
barborik@cuscz.cz.

Tato kniha je malá velikostí, ale 
bohatá svými myšlenkami! Nabádá 
k etickému jednání a poukazuje na 
pochybná jednání v oblasti sportu. 
Publikace vyšla loni k 70. naroze-
ninám autora Břetislava Tvarůžka.

Její pisatel pracoval 25 let jako 
dobrovolný a profesionální trenér 
boxu a také jako funkcionář. Vy-
studoval FTVS Univerzity Karlovy 
a je trenérem I. třídy. Trénoval 
v ASVSM Dukly Olomouc, vedl 
juniorskou reprezentací Česko-
slovenska a působil jako vedou-
cí trenér TSM v Ostravě, Opavě 
a Vítkově. Jako boxer byl úspěš-
ný zejména v Dukle Olomouc. 

Text knihy je pohledem na sport ze strany fanouš-
ka, trenéra i funkcionáře. Je nejen zdrojem infor-
mací, ale i pohledem na čistotu jednání ve sportu. 

Je určena široké veřejností, 
zejména však sportující mlá-
deží.

Druhá část knihy obsahuje 
barevné fotografie řezbář-
ských výrobků, korespondují-
cích s předcházejícím textem. 
Autor se totiž čtvrtstoletí vě-
noval řezbářské práci. Vý-
znamnými jsou jeho oficiální 
dary města Opavy belgickému 
králi Albertovi II, bývalému 
americkému velvyslanci Craigu 
Stapletonovi či ceny pro Rotary 
club a pěveckou soutěž Začaro-
vaná písnička. 

Knihu lze zakoupit v autor-
ské galerii BT v Opavě nebo 

objednat na mailu brettvar@seznam.cz.
Autor: KT ČUS

Kniha, která pojednává o sportovním srdci

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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TechSoup: Moderní technologie do každého klubu
Sport je s nejmodernějšími technologiemi své 
doby spojen odedávna. A teď nemluvíme jen o 
odolných sportovních materiálech, funkčních 
tkaninách nebo jiných chytrých gadgetech. Po-
dobně přirozené je spojení sportu a výpočetních 
technologií. Ať už pro komunikaci, zapisování 
výsledků nebo koordinaci sportovních akcí. Vě-
děli jste, že díky programu TechSoup můžete 
dosáhnout na užitečný software nebo IT služby 
levněji či úplně zdarma?  

Vše začalo v Kalifornii koncem osmdesátých 
let, kdy technologičtí novináři předávali diskety 
s programy neziskovým organizacím. Z této jejich 
aktivity se postupně vyvinul mezinárodní program 
TechSoup, který pomáhá neziskovkám po celém 
světě získat darovaný nebo zvýhodněný hardware 
a software. U nás se o TechSoup stará již desátým 
rokem organizace Sdružení VIA. ČUS nyní s tímto 
sdružením zahájila spolupráci a nabízí program 
TechSoup všem svým sdruženým subjektům.

Co u nás můžete získat?
S trochou nadsázky můžeme říct, že TechSoup 

uspokojí téměř všechny vaše softwarové potřeby. 
Co se týká každodenní spolupráce, například do-
kumentů a tabulek, můžete sáhnout po oblíbe-
ných produktech od Microsoftu nebo použít ele-
gantní řešení od Googlu. Pro komunikaci v týmu 
můžete zvolit například intuitivní Slack nebo Wor-
kplace od Facebooku. V současné době jsou čím 
dál tím využívanější nástroje pro videohovory, 
jako například Zoom, který u nás také najdete. 

 
Vaši kyberbezpečnost pak zajistí antiviry od Bit-

defender a NortonLifeLock, případně software pro 
správu přístupů Okta. Kreativní duše, které chtějí 
například vytvářet letáky, stříhat videa nebo upra-
vovat fotografie z turnajů, u nás levněji získají služ-
by od Adobe (třeba PhotoShop nebo InDesign) nebo 
od české firmy Zoner. Kromě toho u nás najdete na-
příklad také zdatného pomocníka na vizualizaci dat 
Tableau nebo hardware od Cisca či od Compuritas. 
Veškerý přehled našich produktů najdete na webu.

Další služby od TechSoupu
Kromě zvýhodněného softwaru pro vás ještě 

máme podporu, v rámci které vám poradí naši 

technologicky zdatní pomocníci. Dále si ještě mů-
žete objednat pomoc s instalacemi nebo nastave-
ními, případně se vzdělávat na TechSoup kurzech 
nebo našich akcích a webinářích.  

Jak se k nám zaregistrovat?
Jednoduše tak můžete učinit na našem webu 

ZDE. V průběhu registrace se vás zeptáme na 
zařazení podle vaší aktivity. Pro vás mohou být 
relevantní například zájmové kluby, vodní sporty 
a tenisové kluby, juniorské sportovní kluby a od-
díly, tréninkové kluby, amatérské sportovní kluby, 
tělovýchovné jednoty nebo profesionální sportov-
ní kluby. V průběhu ověřování vaší registrace vás 
můžeme kontaktovat a vyžádat si další potřebné 
dokumenty. Když si budete vybírat programy pro 
svoji organizaci, mějte prosím na paměti, že naši 
jednotliví partneři (např. Microsoft, Google, Ado-
be atd.) mohou mít různá nastavená dodatečná 
kritéria. Mohou také požadovat vyplnění dalších 
informací pro vyhodnocení oprávněnosti nebo 
nastavit různé podmínky pro frekvenci a veli-
kost žádostí o dary. Podrobné informace o těch-
to kritériích najdete na samostatných stránkách 
k jednotlivým partnerům a jejich programům. 
Informace o tom, na jaké programy má vaše or-
ganizace nárok, najdete po registraci a přihlášení 
v sekci Můj účet.  

Pokud byste potřebovali cokoliv vědět, určitě se 
na nás obraťte ne e-mailu podpora@techsoup.cz. 

Autor:TechSoup

http://www.techsoup.cz

