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Jednání Výkonného výboru ČUS 8. 9. 2015
se účastnila ministryně K. Valachová

Výzva pro SK a TJ k podávání
žádostí o státní dotace 2016

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Výjezdní zasedání VV ČUS 8. 9. 2015 v Ostravě a Krajská veřejná
konference v Moravskoslezském kraji
Výkonný výbor ČUS jednal na výjezdním zasedání 8. září 2015 v Ostravě. Části jednání výkonného výboru se zúčastnila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Na schůzi VV ČUS bezprostředně navazovala Krajská veřejná konference
ČUS o financování sportu v regionech, na kterou byli přizváni především zástupci měst a obcí Moravskoslezského kraje.
V aktuální informaci pro členy VV ČUS v úvodu schůze předseda referoval o výsledcích jednání s novou
ministryní MŠMT k plnění příslibů ministerstva a vlády učiněných sportovnímu prostředí. Konkrétně k podpoře základních článků sportu ve výši 300 mil. Kč, o navýšení rozpočtu pro sport pro rok 2016, o přípravě
novely zákona a akčního plánu podpory sportu do konce funkčního období vlády, o přípravě dotačních
programů MŠMT na rok 2016, včetně nového programu pro SK/TJ, který by mělo rozdělovat MŠMT a administrovat ČUS a další střešní organizace s tím, že dosavadní dotační programy národních svazů zůstanou zachovány a bude snaha jejich objemy navýšit. Předseda také informoval členy VV ČUS o svých jednáních s dalšími ministry a s prezidentem republiky o podpoře sportu ze státního rozpočtu. Sdělil, že bude
dále vyvíjet tlak na politiky. Informoval také o návštěvě ministryně Valachové a premiéra Sobotky 21. srpna ve Sportovním centru Nymburk a o jednání ministryně se Sportovní komisí ČSSD a vedením ČUS 7.
září v Karlově Studánce.
V rámci programu jednání vyslechli členové VV Zprávu o výsledcích hospodaření ČUS za období leden –
červen 2015 a rovněž výrok auditora k účetní závěrce roku 2014. Dílčí výsledky hospodaření ČUS jsou
díky klimatickým podmínkám ve střediscích velmi dobré a je tedy perspektiva dobrých hospodářských výsledků za celý rok. Pozitivní a velmi důležité jsou také závěry auditorů, kteří v hospodaření ČUS neshledali žádné nedostatky.
Členové VV následně projednali a schválili návrh na rozdělení finančních příspěvků organizátorům akcí
zařazených do projektu ČUS Sportuj s námi, uskutečněných ve 2. pololetí 2015. Rovněž schválili předložený písemný návrh rozpočtového opatření, jednotlivé příspěvky k záštitám, poskytnutí příspěvku
z vlastních zdrojů ČUS a poskytnutí dodatečně přidělených dotací ČUS od MŠMT na akci Kolo pro život.
Dále VV vzal na vědomí informaci o průběhu modernizace Informačního systému ČUS a uložil shromažďovat nové podněty k dalšímu zdokonalení IS ČUS, vzal na vědomí situaci ve spolku Zelený ostrov, o. s.
a po vyslechnutí zprávy schválil další setrvání České unie sportu ve spolku Zelený ostrov, o. s.
Zástupci Výkonného výboru byli rovněž informováni o Projektu České unie sportu ke 100. výročí české
státnosti. Informaci zpracovatelů ze společnosti Pro ČUS servis, s.r.o. doplnil Miroslav Jansta, který zdůraznil podmínku rozložení finanční podpory projektu mezi soukromý sektor a stát. VV vzal Zprávu o projektu na vědomí a uložil předložit informaci o zajištění financování projektu, než bude zahájen.
Zasedání VV ČUS pokračovalo za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka rozpravou o stavu a perspektivách financování českého sportu od státu a krajů.
Na jednání VV ČUS v Ostravě navázala Krajská veřejná konference ČUS, v pořadí již čtvrtá (předtím kraje Jihomoravský, Jihočeský, Ústecký). Česká unie sportu prezentovala zástupcům obcí a měst na severu
Moravy problémy současného financování sportu, pozici sportovních klubů v současných podmínkách, roli

2

Mediální partneři ČUS

státu, měst a obcí a přítomná ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy představila na konferenci svoje cesty k řešení
nejpalčivějších potíží ve sportovním prostředí. Účastníkům
konference přednášel vedle předsedy Miroslava Jansty i
zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS Marek
Hájek, expert České unie sportu pro legislativu Ladislav Malý či expert pro oblast organizace a financování sportu Michal Kraus.
V první části konference byli účastníci seznámeni
s důsledky současného podfinancování sportu a vývojem
příjmu peněz do sportovního prostředí v období od sametové revoluce až po současný stav, kdy je situace ve sportu a
sportovní infrastruktuře na kritickém bodu. Podle předsedy
ČUS Miroslava Jansty měla konference ukázat a dokumentovat vývoj financování českého sportu za posledních dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů
klesla na současnou kritickou mez. ČUS přitom nechce bourat stávající financování, kterým jsou dosud zabezpečeny
sportovní svazy, chce ale další finanční prostředky. Nejhůře
je podle něj podfinancováním postižen sport v základních
článcích, ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, ve městech a obcích. Rovněž je zanedbaná sportovní
infrastruktura, je minimum možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta
situace je neudržitelná.
Vzácným hostem konference byla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která se snaží pokračovat v započatém úsilí předchozího exministra Marcela
Chládka v přípravě dvouletého plánu a budoucí Koncepce
státní podpory sportu, jenž může sportu přinést řešení. Koncepční dokumenty, na jejichž vzniku se podílí Česká unie
sportu, jako největší sportovní organizace v ČR, vycházejí
mimo jiné i z dlouhodobých zkušeností ČUS a předpokládá
definování všech institucionálních, legislativních i finančních
nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí. Ministryně zdůraznila, že si sport polepšil
při jejím vyjednávání ve vládě ČR oproti návrhu ministerstva
financí o půl miliardy navíc směrem k dětem a mládeži a
věří, že se tak podaří například zajistit lepší podporu pro trenéry, navýšit jejich počet a rovněž zlepšit dostupnost jednotlivých sportů napříč republikou pro všechny děti. Vyzdvihla
potřebu navýšení rozpočtu, protože vnímá, že sport není jen
fyzická aktivita, ale je to i součást výchovy. Také si je vědoma, že sport generuje obrovské množství peněz sekundár-
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ně, v rámci akcí mezinárodního charakteru, které se na území státu dějí,
přitahují stovky tisíc diváků a přinášejí
sekundární dopad do státní pokladny.
Miroslav Jansta konstatoval, že základním strategickým cílem českého
sportu je vybudovat v České republice aktivní a zdravou společnost. Při
realizaci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom stát a jeho
instituce, ministerstva, kraje, města a
obce, ale i sportovní prostředí samotné. Upřesnil, že ČUS vnímá čtyři základní priority, podle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci
a na základě k tomu stanovených
programů. A to jsou – podpora a popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu. Nový Akční plán podpory a rozvoje sportu, připravovaný ministerstvem, by měl pro každou z těchto zásadních priorit přinést soubor mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá
MŠMT nebo vláda ČR úkoly v každé z těchto
čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení
konkrétních bodů a časového harmonogramu
jejich realizace.
Vedle předsedy České unie sportu Miroslava
Jansty vystoupil v kongresovém sálu hotelu
Clarion také místopředseda ČUS Miroslav Pelta, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav
Novák a náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Věra Palková, kteří představili sportovní projekty Moravskoslezského
kraje a jejich podporu.
Oba ocenili, že se na půdě Moravskoslezského
kraje s vedením ČUS a ministryní sešli a vyměnili si aktuální informace, aby mohli společně postupovat
jak na regionální, tak celorepublikové úrovni a aby sport nadále nebyl Popelkou, ale dostal se na výsluní,
kam bezpochyby z hlediska svého významu v rámci reprezentace této země rozhodně patří.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS

4

Mediální partneři ČUS

MIROSLAV JANSTA: Národ chce být hrdý
Srpnový rozhovor s předsedou České unie sportu
Sport
MARTIN HAŠEK

Zástupci koaličních stran se shodli na textu
koncepce rozvoje sportu do roku 2025
Zatím jsou to teze na papíře, ovšem pro český sport mohou být čistým zlatem. Všechny
současné vládní strany se shodly na nové
koncepci státní podpory sportu, jež může
úspěšnému, ale finančně strádajícímu odvětví dát jistotu na dlouhá léta do budoucna.
Koncepce stojí a padá s myšlenkou postupného nárůstu finanční podpory sportu ze
státních prostředků na pětinásobek současného stavu během deseti let. „Hlavním správcem a lobbistou sportu bude jeho ministr,“
věří předseda České unie sportu Miroslav
Jansta, že nová idea bude mít brzy zastánce i
ve vládě.
PRAHA – Letní vedra byla tak ukrutná, že i
právníci mohli na chvíli odložit sako a obléknout si tričko a kraťasy. Miroslav Jansta si to
ve své kanceláři, krátce po návratu z dovolené, mohl dovolit, když se usadil k povídání o
tématu, které má pro budoucnost českého
sportu zásadní význam.
* Různých sportovních koncepcí už tady pár bylo, v čem je tahle výjimečná?
„Za dobu, co jsem předseda basketbalového
svazu a České unie sportu a studoval jsem různé dokumenty týkající se sportu, které tady v posledních pětadvaceti letech vznikaly, je to první
komplexní materiál. Zatím všechny koncepce
byly přijaty pár úředníky a mávnutím ruky byly
posvěcené ministerstvem školství. A když se podíváme zpátky, co se z těch koncepcí udělalo?
Vůbec nic, ty koncepce byly rozbředlé, plytké,
nebyly kontrolovatelné, nebyly prováděné.“
* V čem se ta současná tedy liší?
„Tady je koncepce, jež vznikala za spolupráce
politiků i zástupců sportů. Je tam hodně vidět
Česká unie sportu, což není dané tím, že bychom byli chytřejší, ale máme víc zkušeností,
jsme praktičtější. Důležité je, že na tom spolupracovali zástupci Poslanecké sněmovny ČR i
Senátu ČR a že se na tom podílely tři politické
strany. Zatím byla koncepce vždycky zpracovávána jenom úhlem toho, kdo vládl na ministerstvu školství.“
* Co koncepce přinese nového?
Mediální partneři ČUS

„Stanoví měřitelné a hodnotitelné, a tím pádem
kontrolovatelné ukazatele. To tady nikdy nebylo.
Vždycky to bylo rozplizlé, že se to udělá, musí se
podporovat, zajistí se… Tady se říká, jak by se
to mělo dělat, co konkrétně by se mělo dělat, jak
by se to mělo hodnotit. A taky jak se to dá kontrolovat. Ne, že sport je pro stát a pro politiky v
podstatě odložená záležitost…“
* Jak to myslíte?
„Že všichni o sportu mluví, a když mají něco konkrétně udělat, tak spíš hledají jakékoli chyby na
sportovních spolcích. Základ je institucionalizace
sportu.“
* Jak si ji představujete?
„ČSTV zanikl názvem před dvěma lety, ale systémem už někdy v letech 1990-1992. Sport částečně trpí tím, že nebyl postátněn. V ostatních
socialistických zemích to bylo tvrdé postátnění.
U nás přežil duch Sokola i v ČSTV a stát to nechal na pospas, protože to nějak fungovalo. Ale
zásadní věc byla, že byl ČSTV odpojen od státního rozpočtu a že mu jako kost byla hozena Sazka…“
* Čímž ale sport dostal možnost přístupu k zásadnímu zdroji příjmů, ne?
„Jenže Sazka byla hozena funkcionářům, kteří
neměli žádné zkušenosti s řízením. To byli aparátčíci... Tam nikdo z byznysu nešel. A jestliže
Sazku začal řídit člověk, který se podílel na dluzích Všeobecné výstavy z roku 1991, a vznikly
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ještě větší dluhy, je vidět, jak byl ten systém neproduktivní. Já odhaduju, že z vrcholných majetků, co měl ČSTV, zmizelo kolem šestnácti miliard korun. A stát se na to koukal. To znamená,
že neplnil žádnou funkci.“
* Co může udělat nová koncepce pro to, aby se
tohle nestávalo?
„Tato koncepce dává dvě varianty, jak rozšířit
část ministerstva týkající se sportu. Na současném ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se o sport stará plus minus patnáct úředníků.
Je tam vždycky politicky dosazený nějaký náměstek. Ti lidé samozřejmě nemají ve vládě autoritu a my nemáme lobbistu ve vládě, u firem,
nikde. A takový lobbista musí být první osobou
sportu.“
* Jak byste si takovou osobu představoval?
„To nemůže být předseda ČOV, to nemůže být
předseda ČUS, protože ti nemají nástroje. My
jsme zvoleni pro to, abychom zastupovali sporty,
hájili je před státem a prosazovali naše zájmy.
Takže my nemůžeme suplovat roli státu.“
* Co tedy s tím?
„První varianta v koncepci je rozšířit stávající
úsek na ministerstvu, zajistit koordinaci s ostatními rezorty. Protože ta je zatím minimální. Na
zdravotnictví vznikají výborné materiály o zdraví,
které by se měly implementovat do sportu, což
se neděje. Ministerstvo školství nás nereprezentuje na mezinárodním poli. V ostatních zemích
jsou většinou ministři sportu, nebo vládní zmocněnci. Za druhé je potřeba provést důkladnou
analýzu a připravit koncepčně zákony tak, aby se
za dva roky volil ministr sportu.“
* Myslíte, že je to reálné?
„Já jsem přesvědčený, že pokud chceme něco
se sportem udělat, musí vzniknout ministerstvo,
ideálně ministerstvo sportu, mládeže a cestovního ruchu.“
* Nepřibudou tím úředníci?
„Úředníci přibývají všude, jsou jich desítky, stovky. Ministerstvo sportu není o stovkách. Můžeme
použít lidi z rezortních ministerstev. Musíme tam
přibrat metodiky, kontrolory. Na investiční a neinvestiční programy, které mají vzniknout, musí
přijít lidi. Když chceme přidat peníze, musí být
lidi, kteří budou peníze rozdělovat a budou kontrolovat, jak ty peníze chodí. To nemůžou úředníci na MŠMT v současném počtu ani stíhat. Pokud se ale k tvorbě nového ministerstva přistoupí
na základě analýzy agend jednotlivých rezortů
formou delimitace ze stávajících ministerstev,
může se celkový počet úředníků dokonce snížit.
Věřím, že tohle nová koncepce vyřeší.“
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* Budou na to peníze?
„Je důležité, že v nové koncepci je definován výdajový rámec do roku 2025. Když nebude koncepce napojená na výdaje, tak to nemá význam.
Ostatní koncepce právě neměly definováno, kolik
se má na co dávat. Tady je to jasné do roku
2025, kdy bychom mohli dosáhnout průměru výdajů na sport Evropské unie. Nebylo by to o tom,
že bychom byli na špičce. Ale měli bychom dosáhnout aspoň průměru.“
* Což by mělo být kolik?
„Záleží na inflaci, ale šestnáct miliard v roce
2025 je číslo odpovídající potřebám českého
sportu. Je to výhled do roku 2025, ale v koncepci
také je, že do konce volebního období této vlády
bychom se měli dostat minimálně na úroveň roku
2006, kdy jsme měli výdaj skoro sedm a půl miliardy. Loni šlo ze státních peněz do sportu přibližně tři a půl miliardy, stejně jako v roce 2013. Letos je to zatím minimálně o 600 milionů míň.“
* Na papíře to vypadá pěkně, ale kde ty peníze
vzít?
„V koncepci jsou rozpracované i zdroje, kudy peníze do sportu můžou jít. Zároveň jsou tam přehledné neinvestiční programy, které jsou kontrolovatelné.“
* Do jakých oblastí prostředky potečou?
„Chceme, aby došlo k vyrovnání peněz mezi vrcholovým sportem a sportem pro všechny. Teď
jde devadesát pět procent ze státních peněz do
vrcholového sportu a pět procent jde do toho,
který bychom měli hlavně podporovat. Prvním
krokem je narovnání na poměr 50:50 a výdajový
rámec do roku 2025 předpokládá potom proporcionální navyšování obou složek. V koncepci
jsou i čtyři investiční programy, kde se píše o
tom, že peníze můžou jít i do obcí, když budou
provozovat v těch zařízeních ve větším rozsahu
sport na nekomerční bázi a když se na investici
budou podílet alespoň padesáti procenty. Nám
jde o to, aby se sport budoval v místě, obci, klubu, ve škole.“
* Proč takový obrat?
„Protože potřebujeme podchytit masovost. Já to
vidím v kolektivním
sportu. Nejsou dobrovolníci,
ti
stávající
stárnou,
nadšenců je
míň a míň.
A tím, že
sport není
Mediální partneři ČUS

podporovaný státem, lidi nemají nejen potřebu
do sportu jít, ale tím že se výdaje na sport už z
osmdesáti procent přesunují na domácnosti, roste počet těch, kteří si to finančně ani nemohou
dovolit. V současné době se to týká už třiadvaceti procent rodin. Lidi musí dostat nějaký stimul.
Stát musí říct: Sport preferujeme. Vždycky někdo
vykřikne. Jednou to řekne premiér, jednou ministr financí. Pak někdy se štěstím uděláme nějakou
medaili, všichni mluví o tom, že sportu se musí
pomoct, ale systémově se nic neděje. Všichni
mlčí, zatleskají Jágrovi, Sáblíkové. Tahle koncepce mluví o systému.“
* A zase, zřejmě vám chybí lobbista, který by se
v politice o sport staral, ne?
„A to je ten ministr. Celý národ musí vědět, že
tady máme člověka, který zastupuje ve vládě
sport. Nástroje k řízení sportu má stát. A největší
chyba je, že tady chybí instituce. ČSTV zanikl a
nenahradil to nikdo. Kdyby bylo ministerstvo
sportu, tak by těžko mohl vzniknout takový skandál kolem Sazky.“
*Jak to?
„Protože by asi byla nějaká kontrola. Jak mohl
náměstek ministerstva školství kontrolovat Hušáka, když ho nebyly schopní zkontrolovat premiéři, že jo… A jak mohl někdo zabránit, aby na
Strahově mizely další majetky, když to nikdo nekontroloval. A byla tady skupina funkcionářů, kteří hráli na sebe. My se musíme zamyslet, aby
tady nevznikly nové skupinky funkcionářů, jež
budou krýt nějaké ekonomické zájmy. Když budou majetky, vždycky to k něčemu svádí. V ČUS
jsme udělali hodně, ale musíme udělat i další
věci.“
* Třeba?
„Rozhodně budu prosazovat omezení volebního
období předsedy a místopředsedů.“
* Kdo se ale bude starat o náplň koncepce, dokud sportovní ministerstvo nevznikne?
„Jestliže představitelé tří stran řekli, že je tady
potřeba něco institucionalizovat, tak by se tím
vedení stran mělo vážně zabývat. To nevyřeší
náměstek a ministr školství, kde je spousta dalších problémů.“
* Jak vám může pomoct současná ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová?
„Slyšel jsem, že je vynikající legislativec. Teď je
potřeba, aby se ty věci daly do konkrétních úkolů, plánů, legislativního procesu. A samozřejmě
musí získat politickou podporu, třeba pro to ministerstvo. Potřebujeme kontinuitu ve státní správě, jež by držela koncepci, která tady je. Ne, aby
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vznikala další, až přijde jiný ministr. To prostě
nejde.“
* Bude mít teď sport sílu, aby naplánované příspěvky do sportu udržel? V příštím roce už se
plánuje dvojnásobek proti letošku…
„My teď docela dobře komunikujeme s ČOV.
Jsem rád, že Jirka Kejval (předseda ČOV –
pozn. red.) přistoupil na to, že musíme vytvořit
olympijské kolegium, kde by byli zastoupení zástupci střešních organizací a představitelů velkých sportů jako fotbal, hokej, olympijské sporty,
Sokol a případně další. Ti by měli být politickým
reprezentantem sportu a měli by dávat signály,
co potřebujeme.“
* Budete jednotní?
„Musíme se dohodnout, koncepce je poměrně
velkým průsečíkem té dohody a nemůže se brát
na lehkou váhu. Jestliže teď budou politici brát
tuhle koncepci na lehkou váhu, tak nevím, co
chtějí pro sport udělat. Protože to budou zase
jenom vytáčky. Myslím, že teď bychom to měli
jednotně podporovat, samozřejmě diskutovat o
detailech. Ale základ byl položený. Je to historický moment.“
* Odkud půjdou do sportu peníze na příští rok,
aby byl naplněn plán kolem sedmi miliard?
„Pan ministr Babiš po jednání u pana prezidenta
řekl, že přidá půl miliardy. To je tři a půl miliardy.
A vím, že jsou připravené další peníze na příští
rok. Zároveň pan Babiš v prosinci řekl, že je připraven dát peníze z loterií, až tři miliardy. Zdrojů
je ve výnosech z loterií více než dost i bez navýšení sazeb. Navíc stát v roce 2012 sportu z výnosů loterií 2,5 miliardy korun nevratně sebral.
Tři a půl miliardy ročně do sportu jakž takž sanují
reprezentaci a špičkovou mládež, ale my potřebujeme peníze dolů. Takže těch tři a půl miliardy
navíc v roce 2016 by mělo jít dolů, do klubů, jednot i do obcí.“
* Dostane se na konkrétní problémy typu nedostatku padesátimetrových bazénů v zemi?
„Ve všech sportech nemají nic. Tenisté nemají
kde hrát mezinárodní zápasy, volejbalisté nemají
kde hrát, v Praze se nemá kde hrát házená. Je
ostudné, kam jsme se dostali. Středisko Nymburk, které bylo chloubou Československa? Když
tam hrála družstva z Petrohradu, z Moskvy, v
médiích psali, že byli ve skanzenu komunismu.
Protože se tam neinvestovalo. Je to smutný obrázek. Ministerstvo ani neví, jaké máme majetky.
Tady se stalo mantrou mluvit o registru sportovců, že nás zachrání…“
* A nepomůže důvěryhodná evidence?
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„To je demagogie. My, všechny svazy, vedeme
registry, ČUS má svůj propracovaný informační
systém. Když chcete hrát, potřebujete přece registračku. Akorát jde o to, aby ministerstvo řeklo,
jak to chce vést, jaké chce od nás údaje. Členská základna by měla být podpůrná při rozdělování peněz pro reprezentaci a špičkovou mládež,
ale hlavně by se měly peníze rozdělovat dole,
kde mládež sportuje. Takže další peníze by měly
být rozdělovány podle toho, jak v těch místech

* Jak se díváte na projekt olympijských center?
„To bych dal trochu stranou. Olympijská centra
by měla být pod drobnohledem, aby se tam připravovala reprezentace. Mají to všechny vyspělé
státy. Bohužel nejen na západ od nás, ale i na
východ. Jak se investuje v Polsku, Maďarsku, v
bývalých zemích Sovětského svazu, to nemá
obdoby. My jsme zaspali patnáct, dvacet let. A
budeme to těžko dohánět. Ono je to pak vidět,
když se mají vozit medaile. Národ sleduje, chce
být hrdý a pak nadává, že jsme prohráli. Ale zužuje se špičková členská základna a všichni trpíme. V kolektivních sportech obzvlášť.“
* Může nová koncepce změnit pohled politiků na
sport?

dělají s mládeží. Registr sportovců nás nezachrání, uráží jen svazy a tělovýchovné jednoty,
které doposud registraci vedly, vedou a jsou připraveny s MŠMT spolupracovat.“
* Co podle vás tedy potřebujete?
„Co by opravdu mělo být – registr majetku sportovních spolků, aby stát věděl, s čím hospodaří a
investice byly racionální. ČUS základní pasport
majetku SK a TJ má, nikdo s námi ale nespolupracuje. A když jsme u toho, je to, jako by ministerstvo kultury chtělo sepsat registr ochotníků,
herců a pouličních umělců, aby mohlo rozhodovat, kam rozdělí svých 12 miliard, které jdou v
rámci dotací do kultury. Existuje snad registr věřících, na základě kterého jsou restituovány jednotlivé církve, nebo registr členů neziskových
nevládních organizací, do kterých stát ročně investuje dvakrát více než do sportu? Je to jen odvádění pozornosti od hlavního tématu.“
* Kterým je?
„Že nemáme institucionalizovaný sport, že není
systém, chybí legislativa a nejsou peníze. Neinvestiční peníze jsou rozdělovány velmi průhledně, ale problém je v těch investičních. Je to dáno
tím, že není pořádný systém a hlavně je jich málo, takže tam vznikají tlaky. My potřebujeme systém. Každý hospodář ví, že na údržbu svého majetku by měl ročně vynakládat kolem 4 % jeho
hodnoty. Sportovní organizace mají majetku za
60 miliard korun, což znamená, že potřeba je
alespoň 2,5 miliardy. Ne 600 milionů korun jako v
posledních osmi letech.“
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„Koncepce to nezmění, musejí to změnit konkrétní kroky politiků podle té koncepce. Ta je mrtvá,
pokud nebude naplňovaná. Je skvělé, že vznikla,
protože vznikla na široké platformě a na poměrně široké shodě, která tady doteď nebyla. A teď
je na paní ministryni, aby se udělaly konkrétní
kroky. Ale ona to sama nedokáže, musí mít podporu premiéra a ministra financí.“
* Bude také třeba legislativní revoluce, jež se dotkne mnoha zákonů, co bude klíčové?
„Základní je přijmout konkrétní kroky při naplňování institucionalizace sportu na ministerstvu
školství. To znamená vytvoření funkčního aparátu, který bude spravovat sport. Buď budeme mít
vládního zmocněnce pro sport, nebo nejlépe ministra, jemuž to bude podléhat. A on bude dělat
konkrétní kroky, které jsou potřeba udělat.“
* A asi bude důležité, aby úřad zodpovědný za
sport měl svůj rozpočet, že?
„Přesně tak. Proto je důležité, že koncepce nemluví o tom: hned nám dejte ministerstvo. Koncepce říká: teď rozšiřte úsek sportu, protože to je
naprosto nedostatečné, navyšte peníze a zároveň je začněte rozdělovat podle nových kritérií.
Začněte je kontrolovat, aby veřejnost měla představu, že peníze zase někde nemizí. Udělejme
během půl roku, roku analýzy, jak by to nové ministerstvo mělo vypadat.“
* Co bude nezbytné?
„Udělat změnu kompetenčního zákona s tím, že
příští vláda bude už včetně ministerstva sportu.
Měli by o tom začít jednat velmi vážně, protože
odpovědnost za sport leží na vládě, ne na nás.
My jsme představitelé spolků. Nemáme rozpočet
a nemáme zástupce ve vládě.“
* Bude to spousta práce v kancelářích. Věříte, že
pomůže k dosažení hlavního cíle, tedy zlepšit
kondici národa?
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jestli to bude zahozeno, nebo se s tím začne
pracovat….“
MIROSLAV JANSTA
„Já jsem přesvědčený, že pokud chceme něco
se sportem udělat, musí vzniknout ministerstvo, ideálně ministerstvo sportu, mládeže a
cestovního ruchu.“
Nová koncepce stojí a padá s myšlenkou postupného nárůstu finanční podpory sportu ze
státních prostředků na pětinásobek současného stavu, tedy až na 16 miliard v roce 2025.
„Musí se začít od malých, když se to teď nastartuje, tak se to za sedm, deset let projeví.
Budeme rádi, když to bude za sedm let, ale
objektivně to bude trvat deset let. Mělo by se
to projevit, ale musí se začít dělat. Pořád se o
tom mluví, ale neudělalo se nic. Jsem rád, že
to vzniklo a je potřeba to pozorně sledovat,

Zatím všechny koncepce byly přijaty pár úředníky a mávnutím ruky byly posvěcené ministerstvem školství. A když se podíváme zpátky, co
se z těch koncepcí udělalo? Tím, že sport není
podporovaný státem, lidi nemají nejen potřebu
do sportu jít, ale výdaje se už z osmdesáti procent přesunují na domácnosti.

SPORTFILM LIBEREC 2015
Česká unie sportu se stala partnerem SPORTFILMU
Zveme vás na 18. ročník festivalu sportovních filmů Sportfilm
Liberec 2015 International FICTS Festival, který se koná od
28. září 2015 do 1. října 2015.
Kde - KINO VARŠAVA, Liberec, Frýdlanská ul.
Začátek promítání od: 19. 30 hod. (1.října od 18.00 hod.)
Veškeré informace o festivalu i najdete na www.sportfilm.cz a celý
program
naleznete
na
http://www.sportfilm.cz/wp-content/
uploads//2015/09/Sportfilm_2015_promitaci_plan.pdf. Promítání se
opět vrátilo do tradičního kina, tak se přijďte podívat.
Filmový festival SPORTFILM má za sebou sedmnáct ročníků a
pořadatelé se mohou ohlédnout za dobře odvedenou prací. Garantem
této série je Federation Internationale Cinema Televizion Sportifs,
sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní tematikou z téměř
90 zemí celého světa pod patronací Mezinárodního olympijského
výboru.
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Výzva k podávání žádostí pro SK a TJ o podporu
z dotačních programů MŠMT na rok 2016!
A. Údržba a provoz sportovních zařízení
B. Organizace sportu ve sportovních klubech
A. Informace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
sdružené v České unii sportu, z.s. (ČUS)
k podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT
č. IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2016.
V souvislosti s uveřejněním podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
pro podávání žádostí o dotace na r. 2016, informujeme sdružené SK/TJ o možnosti podání
žádosti o neinvestiční dotaci z programu
MŠMT č. IV. Prostřednictvím SCS ČUS v
okrese.
Kompletní informaci včetně vzorových tabulek naleznete na webových stránkách ČUS,
nebo ji obdržíte od svých okresních sdružení ČUS.
SK/TJ předkládající žádosti prostřednictvím
ČUS musí splňovat níže uvedené podmínky.
1. SK/TJ, jako předkladatel žádosti, musí
být sdružen v ČUS.
2. Předmět žádosti.
Žádosti o neinvestiční dotaci na údržbu a provoz jak jednoúčelových tak i víceúčelových
sportovních zařízení mohou v ČUS sdružené
SK/TJ uplatnit přímo cestou ČUS bez účasti
ostatních národních sportovních svazů.
3. Vlastnictví sportovních zařízení
Žádající SK/TJ (NNO - nestátní nezisková organizace) musí být vlastníkem dotčeného sportovního zařízení nebo musí dotčené sportovní zařízení užívat a provozovat na základě smlouvy o
dlouhodobém celoročním nájmu / výpůjčce,
a to uzavřené na dobu vyšší než 10 let od roku podání žádosti o dotaci (tj. např. na dobu
určitou - minimálně od 1.1. 2016 do 2.1. 2026
bez možnosti pronajímatele k podání běžné
(nesankční) výpovědi v průběhu této lhůty).
Podle
uveřejněných Zásad MŠMT-
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27423/2014_P-IV může být dlouhodobý pronájem pouze od vlastníka, kterým je NNO,
obec, město nebo státní instituce. Nájem /
výpůjčka od obchodní společnosti, podnikatelského subjektu, fyzické osoby, je dle dosud
platných podmínek MŠMT nepřípustný. Dotaci
lze poskytnout pouze v případě, že nájemce /
žadatel je provozovatelem sportovního zařízení v nájmu/výpůjčce a hradí tedy svým jménem náklady na provoz a údržbu.
Sportovní zařízení na jejichž provoz a údržbu
SK/TJ požaduje dotaci nesmí být zatížena zástavním právem ( mimo ČSTV/ČUS ), exekucí nebo dražbou.
4. Vedení podvojného účetnictví
Žádající SK/TJ musí při poskytnutí a čerpání
dotace vždy vést tzv. podvojné účetnictví
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
v platném znění.
5. Žádost o dotaci
Žádost SK/TJ o dotaci, uplatněná prostřednictvím ČUS, musí být zpracována na předepsaných formulářích a musí obsahovat:
a) Formulář žádosti (označený na úvodní
straně názvem „Česká unie sportu, z.s.“, jejíž
prostřednictvím je žádost podávána - viz příloha) vyplněný ve všech bodech dle vzoru,
podepsaný oprávněnými osobami a opatřený
otiskem razítka (pokud žadatel razítko používá),
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b) kopii aktuálního platného výpisu ze spolkového rejstříku vedeného u příslušného
krajského soudu (bez úředního ověření),
c) kopii aktuálních úplných a platných stanov SK/TJ (bez úředního ověření). Stanovy
není nutné dokládat v případě, že jsou jako listiny již veřejně dostupné ve Veřejném rejstříku
a Sbírce listin, viz www.justice.cz
d) tabulku MŠMT k programu IV. (označenou
v části „Žadatel:“Česká unie sportu, z.s.), vyplněnou ve všech bodech v řádku pořad. číslo 1.
(je nutné zaslat v Excelu - v elektronické podobě na mailovou adresu územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu nebo
po dohodě předat OS ČUS na přenosném datovém nosiči - CD,DVD), (hodnoty v Kč se uvádějí v tisících!!)
e) kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u
peněžního ústavu - (vedeného výhradně na SK/
TJ), (bez úředního ověření),
f) doklad o vlastnictví budovy či pozemku
(sportovního zařízení), na jejichž údržbu a provoz požaduje SK/TJ dotaci - aktuální výpis
z katastru nemovitostí (Výpis z katastru nemovitostí - LV ne starší 3 měsíců), a to i v případě
nájmu / výpůjčky,
g) kopii úplné platné smlouvy o nájmu / výpůjčce (včetně případných dodatků a příloh) pouze v případě užívání a provozování sportovního zařízení ve vlastnictví jiného subjektu,

h) prohlášení o vedení „podvojného“ účetnictví, (není nutné - pokud podvojné účetnictví
vede přímo příslušné OS ČUS),
i) přílohovou tabulku SK/TJ s předběžným
rozpočtem (označenou Česká unie sportu,
z.s.“), s uvedením předběžného rozpočtu nákladů plánovaných k úhradě z dotace, nákladů
plánovaných k úhradě z vlastních zdrojů, hodnoty majetku ve vlastnictví a v nájmu
a

počtu členů SK/TJ s rozdělením na mládež a
dospělé (je nutné zaslat v Excelu v elektronické podobě na mailovou adresu
územně příslušného Okresního sdružení České
unie sportu nebo po dohodě předat OS ČUS na
přenosném datovém nosiči - CD,DVD),
(hodnoty v Kč se uvádějí v tisících!!)

B. Informace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
sdružené v České unii sportu, z. s. (ČUS) k podávání žádostí o neinvestiční dotace
z programu MŠMT č. VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech na rok 2016.

V souvislosti s uveřejněním podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
pro podávání žádostí o dotace na r. 2016, informujeme sdružené SK/TJ o možnosti podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu MŠMT č.
VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech.
Kompletní informaci včetně vzorových tabulek naleznete na webových stránkách ČUS,
nebo ji obdržíte od svých okresních sdružení ČUS. ( jedná se o nový program)
Obsahové zaměření programu VIII:
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Program je výhradně orientován na podporu
sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti základních článků
spolku. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
Podpora je zaměřena především na:
- zabezpečení práce trenérů, asistentů a pedagogů při práci s dětmi a mládeží sportovních klubů a tělovýchovných jednot,
- sportovní vybavení a výstroj, podpora trenérů,
asistentů a pedagogů zabezpečujících pohybové
aktivity dětí a mládeže.
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Poskytnutá dotace je finanční podporou sportovní činnosti spolku pro vlastní členskou základnu,
od niž jsou vybírány členské příspěvky v doporučené výši minimálně 100 Kč / osoba / rok
u mládeže a minimálně 500 Kč / osoba / rok u
dospělých.

dě předat OS ČUS na přenosném datovém nosiči - CD,DVD), (hodnoty Kč se uvádějí v tisících!!)

SK/TJ předkládající žádosti prostřednictvím ČUS
musí splňovat níže uvedené podmínky.

f) přílohovou tabulku SK/TJ na program VIII.
s předběžným rozpočtem (označenou “Česká
unie sportu, z.s.“), s uvedením předběžného rozpočtu nákladů plánovaných k úhradě z dotace,
případně nákladů plánovaných k úhradě
z vlastních zdrojů, hodnoty majetku ve vlastnictví
a v nájmu a počtu členů SK/TJ s rozdělením na
mládež a dospělé (je nutné zaslat v Excelu v elektronické podobě na mailovou adresu
územně příslušného Okresního sdružení České
unie sportu nebo po dohodě předat OS ČUS na
přenosném datovém nosiči - CD,DVD), (hodnoty
v Kč se uvádějí v tisících!!)

1. SK/TJ, jako předkladatel žádosti, musí být
sdružen v ČUS.
Podpora je určena výlučně na činnost základních článků TJ/SK, které jsou organizační součástí sportovních organizací a sportovních svazů.
2. Předmět žádosti.
Žádosti o neinvestiční dotaci z programu VIII,
mohou v ČUS sdružené SK/TJ uplatnit cestou
ČUS bez účasti ostatních národních sportovních
svazů:
3. Vedení účetnictví
Žádající SK/TJ musí při poskytnutí a čerpání dotace vést účetnictví ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádost o dotaci
Žádost SK/TJ o dotaci, uplatněná prostřednictvím ČUS, musí být zpracována na předepsaných formulářích a musí obsahovat:
a) Formulář žádosti na program VIII.
(označený na úvodní straně názvem „Česká
unie sportu, z.s.“, jejíž prostřednictvím je žádost
podávána - viz příloha) vyplněný ve všech bodech dle vzoru, podepsaný oprávněnými osobami a opatřený otiskem razítka,

e) kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u
peněžního ústavu - (vedeného výhradně na
SK/TJ), (bez úředního ověření),

V případě schválení žádosti o dotaci v rámci
Programu VIII., může být dotace poskytnuta až
do výše rozpočtových nákladů. Procento výše
poskytnuté dotace určí MŠMT ve svém Rozhodnutí v r. 2016.
5. Údaje uvedené ve formuláři žádosti nesmí
být v rozporu s údaji uvedenými v ostatních
přílohách.
V případě, že TJ/SK vykáže v přílohové tabulce
MŠMT nějaký majetek, musí být hodnota takto
vykázaného majetku uvedena v účetní hodnotě,
nikoli v odhadnuté částce.
Žádost o dotaci z programu VIII mohou TJ/SK
uplatnit pouze prostřednictvím spolku s celostátní působností.

b) kopii aktuálních úplných stanov SK/TJ
(bez úředního ověření). Stanovy není nutné dokládat v případě, že jsou jako listiny již veřejně
dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin,
viz - www.justice.cz

6. Způsob a termín podávání žádostí o dotaci.
Žádosti České unii sportu, z.s. podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení
České unie sportu (OS ČUS).

c) kopii aktuálního výpisu ze spolkového rejstříku vedeného u příslušného krajského
soudu (bez úředního ověření),

S tím, že doklady dle bodu a), d) a f) je nutné
zaslat v elektronické podobě příslušnému
OS ČUS nejpozději do 7. října 2015.

d) tabulku MŠMT k programu VIII. (označenou
v části „Žadatel:“Česká unie sportu, z.s.), vyplněnou ve všech bodech v řádku pořad. číslo 1.
(je nutné zaslat v Excelu - v elektronické podobě
na mailovou adresu územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu nebo po doho-

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) a f), musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS
ČUS – nejpozději však do 30. listopadu 2015.
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Stanislav Janouš,
vedoucí odboru vnitřní ekonomiky
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Právní poradna
Veřejná podpora ve sportu – je opravdu nedovolená ?
V souvislosti se stále se rozšiřujícím argumentem ze strany krajů a obcí, že nelze poskytnout finanční podporu sportovním spolkům z důvodu tzv. nedovolené veřejné podpory, přinášíme výňatek z právního stanoviska, které si nechala k této problematice zpracovat Česká unie sportu. Z tohoto stanoviska jednoznačně vyplývá, že naopak financovat sport
z rozpočtu krajů a obcí za stanovených podmínek lze, aniž by se jednalo o nedovolenou
veřejnou podporu. Toto stanovisko je možné využít při jednání s kraji a obcemi. Proto Vám jej
dáváme k dispozici.

Obecně k problematice veřejné podpory
Právní úprava
Institut veřejné podpory je legislativně zakotven
na úrovni primárního práva Evropské unie,
tj. práva přímo účinného a aplikovatelného ve
všech členských státech Evropské unie. Konkrétně je právní úprava veřejné podpory obsažena zejména v článcích 107 až 109 Smlouvy
o fungování Evropské unie (dále též jen „SFEU“)
a dále v tzv. sekundárních právních předpisech
Evropské unie jako jsou nařízení Rady (ES) a
nařízení Komise (EU). Na vnitrostátní úrovni
jsou upraveny pouze některé dílčí otázky.
Vymezení veřejné podpory
Veřejnou podporou je podpora poskytovaná v
jakékoli formě státem nebo ze státních či veřejných prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž.
Ze shora uvedeného vymezení se dovozují 4
definiční znaky veřejné podpory, které musí být
všechny současně naplněny, aby určité opatření (podpora) mohlo být považováno za veřejnou podporu.
Těmito definičními znaky jsou:
1. podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných
prostředků
 půjde zejména o dotace z veřejných rozpočtů, tj. ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů
a obcí; podpora však může mít i jiné formy
jako např. daňové zvýhodnění prodej či nájem za zvýhodněnou cenu apod.

Mediální partneři ČUS

2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá
odvětví podnikání a je selektivní,
 zde je třeba uvést, že podnik je speciální pojem evropského práva a zjednodušeně lze
říci, že je jím rozuměn jakýkoli celek, který
vykonává hospodářskou činnost, a to bez ohledu na jeho právní formu či způsob financování; podnikem v tomto smyslu tak může být i
sportovní spolek; selektivnost pak spočívá
v tom, že podpora není poskytnuta všem na
trhu stejně a nelze ji tedy považovat za obecné opatření
3. podpora narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž;
 k narušení dojde tím, že výhoda získaná podporou posílí podporovaného v konkurenci na
trhu
4. je ovlivněn obchod mezi členskými státy
 není stanovena žádná hranice, kdy konkrétní
opatření (dotace) již ovlivňuje obchod mezi
členskými státy; z rozhodovací praxe vyplývá,
že i malé částky či malá velikost příjemce veřejné podpory může ovlivnit trh mezi členskými státy.
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Pokud v konkrétním případě nejsou naplněny současně všechny uvedené znaky, pak se
o veřejnou podporu nejedná. Avšak i
v takovém případě je nutno při poskytování
podpory (např. přímých dotací) respektovat
relevantní vnitrostátní právní úpravu, zejm.
rozpočtová
pravidla,
právní
předpisy
v oblasti ochrany hospodářské soutěže aj.
Povolená veřejná podpora
Pokud budou současně naplněny všechny shora
uvedené znaky, jedná se o veřejnou podporu,
která je v zásadě neslučitelná s vnitřním trhem
EU, tudíž nedovolená, pokud však nebude nalezen právní titul (výjimka) k jejímu poskytnutí.
Mezi tyto výjimky patří:
Obecné výjimky z neslučitelnosti dle článku 107
odst. 2 SFEU.
Individuální výjimky z neslučitelnosti dle článku
107 odst. 3 SFEU.
Tzv. blokové výjimky dle nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 („Nařízení o blokových výjimkách“).
Výjimky stanovené Radou na základě článku
108 odst. 2 SFEU.
Pro sportovní prostředí pak přicházejí v úvahu
především dále uvedené možnosti, jak veřejnou
podporu poskytnout:
Poskytnutí podpory dle pravidel pro podporu de
minimis.
Využití tzv. blokové výjimky a poskytnutí veřejné
podpory v souladu s Nařízením o
blokových výjimkách.
Využití individuální výjimky dle
článku 107 odst. 3 SFEU na základě tzv. notifikace Evropské komisi.

podniku (tedy i např. jednomu spolku) se pro
účely uvedeného limitu sčítají.
K blokovým výjimkám
Kategorií veřejné podpory upravenou Nařízením
o blokových výjimkách, kterou je možné využít
v oblasti sportu, je „Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu“. Podpora může být poskytnuta jako investiční podpora
(včetně podpory na výstavbu nebo modernizaci)
nebo jako provozní podpora. Finanční limity jsou
přitom u investiční podpory 15 milionů EUR,
ale nemohou být podpořeny projekty jejíž celkové náklady na projekt přesahují 50 milionů
EUR. U provozní podpory činí finanční limit
2 miliony EUR na infrastrukturu ročně.
V případě poskytnutí veřejné podpory na základě blokové výjimky není nutná notifikace Evropské komisi a její poskytovatelé mají pouze oznamovací povinnosti ve vztahu k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, potažmo Evropské komisi.
K individuálním výjimkám (notifikace)
Pokud nelze podporu poskytnout ani v režimu
de minimis ani na základě blokové výjimky, nezbývá, než se obrátit na Evropskou komisi a zamýšlenou veřejnou podporu u ní tzv. notifikovat.
Veřejná podpora přitom nesmí být poskytnuta do
doby, než Evropská komise rozhodne o tom,
zda je taková veřejná podpora slučitelná
s vnitřním trhem EU.

K podpoře de minimis
Podpora poskytovaná v režimu de
minimis není považována za veřejnou podporou.
Povolená výše podpory de minimis se liší dle podporovaných
oblastí, přičemž obecná hranice
činí 200 tis. EUR za 3 roky. V této
souvislosti nutno uvést, že jednotlivé podpory poskytnuté jednomu
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Veřejná podpora ve sportu
V oblasti sportu se lze nejčastěji setkat se dvěma oblastmi podpory, a to jednak s podporou
spočívající ve financování sportovní infrastruktury (ať už financování výstavby či provozu takové
infrastruktury) a jednak s podporou spočívající v
poskytování dotací přímo na činnost sportovních
klubů, spolků či svazů.
Financování sportovní infrastruktury
Dle rozhodovací praxe Evropské komise, resp.
judikatury Soudního dvora EU je financování
jakéhokoliv typu infrastruktury, které je spjato
s hospodářskou činností (např. pronájem sportovního zařízení), relevantní z pohledu veřejné
podpory. Pokud se však jedná o financování infrastruktury, které není spjato s hospodářskou
činností (např. sportovní hřiště dostupná všem
bezúplatně), není nutné dané opatření (podporu)
z pohledu pravidel veřejné podpory nikterak
upravovat.
Pokud se pak v konkrétním případě jedná o
opatření (dotaci) představující veřejnou podporu,
lze v oblasti podpory sportovní infrastruktury,
pokud bude směřovat na výstavbu, modernizaci
či provoz sportovní infrastruktury, aplikovat blokovou výjimku (viz výše). Teprve pokud by nebylo možné postupovat takto, lze uvažovat o podpoře v režimu podpory de minimis.
Financování činnosti sportovních klubů
V souvislosti s financováním sportovní činnosti
jako takové je nutno konstatovat, že pravidla
veřejné podpory se uplatní v takovém rozsahu, v
jakém sport představuje hospodářskou činnost.
Dle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury Soudního dvora EU je to případ profesionálních sportovních klubů, které se zapojují do
ekonomických činností, jakými jsou např. přestupy hráčů, uzavírání reklamních a sponzorských
smluv, prodej vysílacích práv, distribuce reklamních předmětů či jiné ekonomické činnosti. Zpravidla se přitom dle dlouhodobě zastávaného výkladu jedná o kluby působící v prvních dvou nejvyšších ligových soutěžích, zejm. v „komerčně
lukrativních“ sportovních odvětvích (v případě
méně komerčně atraktivních sportů je možné, že
by nemusel být naplněn znak veřejné podpory
spočívající v narušení obchodu mezi členskými
státy).

velmi pravděpodobně potenciál narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými
státy. Vzhledem k tomu by dotace ve prospěch
profesionálních klubů měly být poskytovány v
souladu s relevantními předpisy upravujícími
poskytování veřejné podpory.
Pokud jde o zájmový, amatérský sport, tj.
sportovní kluby na nižších úrovních, tělovýchovné jednoty apod., které nevykonávají
ekonomickou činnost a jejichž členové se
scházejí zejména za účelem uspokojení
svých sportovních potřeb, pak podpora poskytována takovým klubům dle výkladové
praxe Evropské komise nepodléhá pravidlům
veřejné podpory. Tento závěr však platí za
předpokladu, že podpora nesměřuje na hospodářskou činnost, kterou tyto kluby mohou
nepochybně v určitém rozsahu také vykonávat (např. pronájem sportovních zařízení, pořádání sportovních závodů, zejm. těch komerčně atraktivních, apod.).

Gabriela Petrusová
vedoucí Legislativně právního odboru ČUS

Na profesionální sportovní kluby je nahlíženo
jako na podnik, přičemž podpora dávající výhodu profesionálnímu sportovnímu klubu bude mít
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Premiér Sobotka a ministryně Valachová navštívili
Sportovní centrum v Nymburce
V rámci návštěvy Středočeského
kraje zavítala vládní delegace vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou i do Sportovního centra
České unie sportu v Nymburce.
Pravě tento areál je jedním ze sedmi projektů Národních olympijských
center. Premiér Sobotka i ministryně Valachová se tak přímo na místě seznámili s konkrétními záměry i
potřebnou výši investic, které jsou
pro rekonstrukci a dobudování
sportovního centra potřebné.
„Těší mě, že se pan premiér i
paní ministryně seznámili dopodrobna s projektem našeho
Olympijského centra. Vždy se líp
rozhoduje o tom, co člověk vidí
na vlastní oči, proto jsem rád, že si do Nymburka našli cestu. Věřím, že dojde k naplnění slibů
ze strany vlády a Nymburk bude dál sloužit sportovcům, ovšem v daleko důstojnější podobě,” komentuje vzácnou návštěvu ve Sportovním centru předseda ČUS Miroslav Jansta, který hosty
na místě doprovázel.
„Sportovní centrum mě překvapilo svoji rozlohou. Projekt je ambiciózní, ale smysluplný. Uděláme maximum pro to, aby se podařilo zajistit prostředky v řádu desítek miliónů, aby mohla
rekonstrukce pokračovat. Byl bych rád, kdyby se nám od roku 2017 podařilo zajistit potřebné
zbývající peníze, aby projekt mohl pokračovat a být dokončen a sport měl v Nymburce potřebné zázemí pro přípravu reprezentace i trénink amatérských oddílů. Cením si také toho, že
je pamatováno i na handicapované sportovce a celý areál má být bezbariérový. Vítám, že slouží a bude sloužit nejen výkonným sportovcům, ale i široké veřejnosti“, říká k nymburské návštěvě premiér Bohuslav Sobotka.
Populární sportovní areál prochází rozsáhlou komplexní rekonstrukcí, která již má první etapu za sebou. Letos na jaře odstartovala rekonstrukce hotelu B, při které byla navýšena kapacita z původních
138 na 150 lůžek. První fáze rekonstrukce přišla na necelých 22 miliónů korun. Opravené prostory už
během léta využívaly především mládežnické a dětské oddíly pro prázdninová soustředění.
„Potěšilo mě, že v Nymburce má možnost trénovat i mnoho dětských a mládežnických klubů.
Podařilo se prosadit navýšení prostředků právě pro dětský mládežnický sport, povinně by mělo jít ze státu do sportu 3,5 miliardy korun ročně. Chtěla bych, aby peníze směřovaly přímo do
jednot a klubů. V současné době, je pro řadu dětí a mládeže pobyt na různých soustředěních i
přes výrazné slevy na pobytových nákladech stále dost drahý. Mohli bychom oddílům pomoci
třeba právě s podporou ubytování, aby mohly v takovýchto centrech trénovat s veškerou potřebnou infrastrukturou, která tady je vybudována. Na modernizaci sportovního centra v Nymburku by příští rok mohlo jít až sto milionů korun. Během dvou let by tak měla být v areálu vylepšena ubytovací kapacita a v následujících letech je v plánu postupná modernizace sportovišť,” naznačuje své záměry v souvislosti s nymburským sportovním centrem ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS
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Nevymýšlejme sportovní trakař
Úměrně blížícímu se projednávání a schvalování státního rozpočtu a tím i peněz na podporu sportu, ožívá opět vášnivá teoretická diskuse, jak a kdo by měl „řídit“ český sport,
kdo je tím pravým „hegemonem“, kdo a jak by měl rozdělovat peníze do sportovního prostředí, zda mají peníze dostávat jen sportovní svazy, nebo na ně mají nárok i základní
články sportu, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
Někteří sportovní bossové se přitom nemohou zbavit
klamného dojmu, že veškerý sport je představován jedině sportovními svazy. Že hlavním smyslem státní
podpory sportu je především vrcholový a soutěžní
sport. Výsledkem je snaha oddělit elitní sport ve sportovních svazech a předurčených vytipovaných sportovních oddílech od sportování mas, které nedělají sport
pro úspěch a vítězství, ale pro zdraví, radost z pohybu
a společně sdílené kladné emoce. Opačným extrémem
je pak logicky názor, že peníze do sportu mají proudit
výhradně prostřednictvím sportovních klubů a jednot.
Dlouhá léta se znovu a znovu probírají již dávno probrané otázky skladby dotačních programů, zásad pro
přidělení státního příspěvku, vymýšlejí se nové definice
a nová pravidla. Snaha o udržení strukturální rovnováhy v organizaci českého sportu je trvale zpochybňována v rozporu s přáním a názorem drtivé většiny
sportovní veřejnosti i v rozporu s realitou.
To vše jsou problémy, které má vyspělá Evropa již za sebou. Má je dávno vyřešené. Evropské společenství již jasně deklarovalo priority veřejné podpory sportu i cíle, kterých chce prostřednictvím sportu
a díky sportu dosáhnout. A netvořili je pouze bruselští byrokraté. Široké spolkové sportovní prostředí, v
čele s Evropskými olympijskými výbory, bylo do procesu zapojené. Závěry strategických dokumentů
EU jsou platné i pro členské státy. Základ pro evropskou podporu sportu tvoří jeho celospolečensky
vysoká a nenahraditelná přidaná hodnota. Hlavními rysy oné přidané hodnoty je zdraví lidí, velký vliv
na sociální cítění, včetně kladného působení na sociální inkluzi, na pozitivní morálně volní vlastnosti
jedinců i kolektivů a tím vším i obrovský a bezprostřední vliv na hodnotu pracovní síly v zemích EU a
spokojeného a důstojného života lidí. Nepominutelný je, samozřejmě, velký ekonomický přínos samotného sportu, který v podmínkách EU tvoří kolem 3 % HDP. O souvislosti s přirozenou brannou schopností obyvatel ani nemluvě.
Zcela pregnantně stanoví evropskou strategii ve sportu hlavní strategické dokumenty EU, např. Evropská charta sportu, Bílá kniha o sportu Komise evropských společenství, Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, Doporučené principy správného řízení sportu nebo Zásady řádné správy věcí veřejných v oblasti
sportu, Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit (EU Physical
Activity Guidelines), či Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO a další dokumenty.
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Civilizovaná Evropa má v podpoře sportu jasno. Však také naprostá většina států, snad až na Maltu,
podporuje sport několikanásobně více než Česká republika. V řadě zemí má sport silné institucionální
zajištění v podobě vlastního ministerstva. Dávno mají jinde vyřešené spory, „kdo je víc – svazy nebo
základní články sportu?“. Veřejná podpora sportu je poměřována mírou užitku pro celou společnost,
nikoliv počtem medailí z toho či onoho sportu. Evropa zásadně podporuje právo na pohyb, pohybové
aktivity, získávání pohybové gramotnosti jako neoddělitelné součásti rozvoje člověka.
Naše zákonodárné sbory, vláda, ministerstva se ve svém rozhodování stále obracejí ke zkušenostem a
k pravidlům stanovených Evropskou unií. Neustále se dovolávají EU snad ve všem. Kromě sportu.
V tomto směru je naše země stále ještě zemí barbarskou a neosvícenou. Za nezájmu o evropské zkušenosti i řady sportovních bafuňářů se pořád pokoušíme vymyslet vlastní sportovní trakař, zatímco naši
sousedé již jezdí v Rolls-Royce.
Miroslav Jansta, předseda ČUS

Bulletinu ADV ČR

Přečtěte si nový billetin na webu Antidopingového výboru

Aktuální téma srpnového bulletinu:
Podvádět se nevyplácí: Sportovní arbitrážní soud (CAS) udělil
turecké atletce Asli Cakir Alptekinové zákaz činnosti v délce
osmi let za její druhé dopingové provinění. Doping v golfu;
IAAF se brání nařčení;
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V
sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku přednášek boje proti
dopingu,
konkrétně
na
téma:
„Změny
Světového
antidopingového kodexu“ platného od 1. ledna 2015. Kontaktní
osobou
zůstává
Mgr.
Michal
Polák,
ADV
ČR,
email: polak@antidoping.cz.
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Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI má nového partnera
- skupinu SYNOT
Společně se začátkem školního roku nabral projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI opět na obrátkách a právě podzim je co do počtu akcí zapojených do projektů nejsilnější. Česká unie sportu proto uvítala
vstup nového partnera do projektu. Stala se jím skupina SYNOT, pro kterou rozhodně nejde o první
sportovní partnerství. Skupina SYNOT je například významným sponzorem největšího sportovního
svazu – fotbalu.
„Je třeba, aby docházelo ke zvyšování zájmu o sport ze strany veřejnosti a zejména dětí a mládeže. Statistiky poukazující na počty obézních lidí – a především dětí – v České republice jsou alarmující. Rozhodli jsme se proto stát se hlavním partnerem projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI, který nabízí
stovky nejrůznějších atraktivních soutěží a akcí, v nichž si každý vybere podle svého věku i zájmu,“
vysvětluje podnikatel a senátor Ivo Valenta.
„Loňský ročník projektu přesně splnil to, co jsme od něj očekávali. Jsem opravdu rád, že se skupina
SYNOT s dalšími našimi partnery rozhodla podpořit sport pro všechny. Projekt ČUS SPORTUJ
S NÁMI je určen především široké veřejnosti a ukázal, že přivádí ke sportu i lidi, kteří třeba normálně
nesportují. Takže plní náš hlavní cíl.
A já věřím, že kdo si některou z našich akcí ve společnosti svých přátel vyzkouší, snadno zjistí, že mu
taková aktivita chybí, a rád si to zopakuje. Chceme především pomoci organizátorům a to jak finančně, tak mediálně a marketingově. Zaměřujeme se hlavně na akce pro ty nejmenší – děti a mládež,
právě oni jsou totiž nejvíce ohroženou skupinou. Část lidí ve středním věku ještě má nějaké návyky
vypěstované z minulosti, kdy sport v této zemi tolik nestrádal a lidé si jej mohli dovolit,“ kvituje vstup
nového partnera do projektu předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Současně tak poskytujeme alespoň nějakou finanční podporu významné části našich členských klubů a tělovýchovných jednot, pořadatelům akcí. Moc jiných zdrojů k dispozici bohužel nemají“, dodal.
„Rozvoj regionálního sportu považujeme za
velmi důležitý a dlouhodobě se mu věnujeme.
Snažíme se podpořit zejména takové aktivity,
které osloví a přilákají širokou veřejnost a
zvláště pak mladou generaci. Projekt České
unie sportu SPORTUJ S NÁMI, jehož hlavním
partnerem se stala skupina SYNOT, je nepochybně jednou z nich,“ uvedl podnikatel a senátor Ivo Valenta.
Projekt odstartoval jako pilotní ročník na počátku roku 2014. Díky partnerům a patronům,
olympijským vítězům Evě Samkové a Jaroslavu Kulhavému či režisérovi a sportovnímu
nadšenci Jakubu Kohákovi, se mu podařilo
získat pozornost veřejnosti i médií. V roce
2014 bylo do projektu zařazeno 180 akcí na
území celé ČR, do kterých se zapojilo téměř
70 tisíc aktivních účastníků, z toho bylo přes 40 tisíc dětí a juniorů. Soutěže, závody a turnaje pak sledovalo více než 52 000 diváků. Mezi pořadatele akcí bylo rozděleno 3,2 miliónů korun. Další podporu
pro své akce získali pořadatelé prostřednictvím intenzivního mediálního a marketingového plnění.
Do letošního ročníku přišlo 850 přihlášek, to znamená téměř od každého desátého členského sportovního klubu či tělovýchovné jednoty sdružené v ČUS. Do projektu bylo nakonec vybráno a finančně
je podporováno 500 sportovních akcí pro veřejnost. Projekt je rovněž součástí kampaně Českého
olympijského výboru Česko sportuje.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS
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Sportuj námi!
Pozvánka na blížící se akce:

Září
23.09.2015 40. ročník Beskydského azimutu mládeže
v orientačním běhu, Třinec
24.09.2015 Večerní běh Kaplicí, Kaplice
25.09.2015 Hokejové dny pro děti a mládež, Sokolov
26.09.2015 8. FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ A BURČÁKU
ZNOJMO 2015, Znojmo
26.09.2015 Borovinská 10, Třebíč
26.09.2015 Plavej s námi, Kopřivnice
27.09.2015 Hledá se vítěz s TV NOVA (finále), Vysoké
Mýto
27.09.2015 Kutilka v pohybu, Český Brod
28.09.2015 BEE BALL DAY, Havlíčkův Brod
28.09.2015 DEN POHYBU A ZDRAVÍ, Týnec nad Sázavou
28.09.2015 Měsíc věží a rozhleden – zahájení, České
Budějovice
29.09.2015 Street Hockey Cup 2015, Plzeň

Říjen
01.10.2015 Sportovní den seniorů Brno 2015, Brno
01.10.2015 Večerní běh Táborem, Tábor
03.10.2015 Běh města Příbrami, Příbram
03.10.2015 Mezinárodní den seniorů – Den seniorů
plný sportu, Kladno
03.10.2015 Oslavanský podzimní kros 2015 – 36. ročník, Oslavany
03.10.2015 Telnický lesní běh, Telnice
03.10.2015 Třemošenská 50, Třemošná
04.10.2015 43.ročník krosu Huť – Bratříkov – Huť, Pěnčín
04.10.2015 XLIII. Ročník Lesního běhu – pohárový závod KSL Libereckého kraje, Josefův Důl
07.10.2015 Plavecká soutěž měst, Jihlava
07.10.2015 Podzimní běh „Bernard cup 2015″, Humpolec
08.10.2015 Ostravský běžecký pohár mládeže/5.závod/
– finále, Ostrava
09.10.2015 DP Za Malínským křenem, Kutná hora
09.10.2015 Stezka odvahy-sportovní den – Jablůnka

10.10.2015 Běh kolem Hejtmanu, Chlum u Třeboně
10.10.2015 Krumlovský vodácký maraton, Vyšší Brod
10.10.2015 Lesní běh Říčany XCR, Říčany
10.10.2015 Soutěže a závody v rámci Vyhlášení Šumperského poháru MTB, Šumperk
10.10.2015 Sportovní hry na ledě, Nová Paka
10.10.2015 Vavřinecký potok 2015 – 38. ročník, Vavřinec
10.10.2015 Velký badmintonový turnaj pro děti, Pardubice
11.10.2015 Běh kolem Klostermannovy studánky, Rudice
11.10.2015 Borský kros 2015, Machov
11.10.2015 Hrabenovský kros, Ruda nad Moravou
11.10.2015 Vejšlap za Polabskými strašidly, Čelákovice
14.10.2015 11. ročník běhu do vrchu „Mezibořská sjezdovka“, Meziboří
14.10.2015 Regionální přebor zdravotně znevýhodněných a veřejnosti, Litoměřice
17.10.2015 90.ročník Lesního běhu „Kolem Ameriky“,
Písek
17.10.2015 Běh Borským parkem 2015, Plzeň
17.10.2015 České Kimle 2015, Slatiňany
17.10.2015 Den vodních sportů, České Budějovice
17.10.2015 Slavkovský lesík, Slavkov u Opavy
18.10.2015 Běh zámeckým parkem, Klášterec nad Ohří
18.10.2015 Velká cena Monaka – 36. ročník, Slatiňany
21.10.2015 Přebor Univerzity J.E.Purkyně a veřejný závod v přespolním běhu, Ústí nad Labem
23.10.2015 Memoriál Jiřího Šmrhy – Běh Heulosem,
Jihlava
24.10.2015 58. ročník silničního běhu Hronov – Náchod, Náchod
24.10.2015 Nordic Walking Tour 2015, Praha 6
25.10.2015 Slowpitch 2015, Třebíč
27.10.2015 Běh okolo jezera Most, Most
28.10.2015 „O pohár Čertovy hrbatiny“, Milevsko
28.10.2015 Cesta za pokladem, Boskovice
28.10.2015 Týnišťská desítka, Týniště nad Orlicí
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zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 21. 9. 2015; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv
ČUS; ISSN 1212-1061
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Blahopřejeme
Český horolezecký svaz
O uplynulém víkendu 11.-12.7. proběhl v
Chamonix (Francie) závod Světového poháru
v lezení na obtížnost a rychlost , který byl zároveň pořádán jako Mistrovství Evropy. Vynikajících výsledků dosáhli naši závodníci v
obou disciplínách: Libor Hroza ml. v lezení na
rychlost zvítězil a kromě 1. místa v závodě
SP obhájil titul mistra Evropy, Adam Ondra
vybojoval v lezení na obtížnost 2. místo, tedy
stříbrnou medaili.

Universiáda
(8. 7. 2015) Martina Moravčíková v disciplíně 200 m prsa vybojovala bronzovou medaili, kterou ozdobila novým českým rekordem - 2:27,35.
(10. 7. 2015) Jan Tesař vybojoval v běhu na 400m bronzovou medaili.
(11. 7. 2015) Vytrvalkyně Kristiina Mäki triumfovala v běhu na 5000 metrů.
(12. 7. 2015) Irena Šedivá vybojovala bronzovou medaili v hodu oštěpem.
Atletika
(10. 7. 2015) Česká výprava získala na mistrovství Evropy atletů do 23 let v Tallinu dvě stříbrné medaile. Postarali se o ně dálkař Radek Juška a chodkyně Anežka Drahotová v závodu na 20 km.
(11. 7. 2015) Český sprinter Jan Jirka vybojoval na mistrovství Evropy atletů do 23 let v Tallinnu
bronz v závodu na 200 metrů.
(12. 7. 2015) Česká štafeta sprinterů ve složení Marcel Kadlec, Michal Desenský, Jan Jirka a Zdeněk
Stromšík obsadila na mistrovství Evropy atletů do 23 let v Tallinnu v závodu na 4x100 metrů druhé
místo.
(18. 7. 2015) Výškařka Michaela Hrubá získala titul mistryně světa v kategorii do 17 let na šampionátu v Cali.
(26.8.2015) Zuzana Hejnová obhájila titul mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek v Pekingu.
Střelectví
(23. 7. 2015) Adéla Sýkorová se v Mariboru stala mistryní Evropy v neolympijské disciplíně sportovní
malorážka na 60 ran vleže. V týmové soutěži spolu s Nikolou Mazurovou a Lucií Švecovou získaly
stříbrné medaile.
Cyklistika
(23. 7. 2015) Štafeta českých bikerů ve složení Průdek, Vastl, Průdková, Kulhavý si při úvodním závodě mistrovství Evropy v cross country v italském Chies D'Alpago dojela pro bronz.
Rychlostní kanoistika
(25. 7. 2015) Na šampionátu v Montemoru rychlostní kanoista Martin Fuksa s převahou obhájil titul
mistra světa v kategorii do 23 let na trati 1000 metrů. (26. 7. 2015) O den později vybojoval na mis-
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trovství světa v kategorii do 23 let bronz na 200 metrů. Další bronz pak přidal ve stejné věkové kategorii na kilometru čtyřkajak Tomáš Veselý, Lukáš Nepraš, Patrik Kučera a Radek Šlouf.
(22. 8. 2015) Čeští rychlostní kanoisté získali na mistrovství světa v Miláně dvě stříbrné medaile na
kilometrové trati. Singlkanoista Martin Fuksa ve finiši těsně prohrál souboj o titul. Kajakář Josef Dostál
se naopak lepším závěrem posunul na druhé místo.
(23. 8. 2015) Kanoista Martin Fuksa se stal poprvé v kariéře mistrem světa. Na šampionátu v Miláně
zvítězil na neolympijské trati 500 metrů. Čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba
obsadil při obhajobě titulu v olympijské disciplíně 1000 metrů třetí místo.
Kanoistika vodní slalom
(19. 9. 2015) Kajakářka Kateřina Kudějová se stala v Londýně mistryní světa ve vodním slalomu.
(20. 9. 2015) Kajakář Jiří Prskavec se stal v Londýně poprvé v kariéře světovým šampionem ve vodním slalomu. Kanoistka Kateřina Hošková vybojovala stříbrnou medaili.
Softball
(25. 7. 2015) Na ME softbalistek v Nizozemí obhájili české reprezentantky bronzové medaile.
Veslování
(6. 9. 2015) Aiguebelette (Francie) Skifař Ondřej Synek obhájil na veslařském mistrovství světa ve
Francii loňský titul a získal čtvrtou zlatou medaili. Stříbro přidala ve finále skifařek Miroslava Knapková.
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Reklama
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