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POZOR na správné vypořádání
dotace MŠMT z programu VIII

Přihlášky do projektu „ČUS – Sportuj
s námi“ pro rok 2018 - zapojte se!

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 10.10.2017
Česká unie sportu doporučuje svazům se i do špatně vypsaného programu
na provoz a údržbu sportovišť přihlásit
Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 10. října, projednával
aktuální kritickou situaci sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Většina z nich se
v současné době nemůže přihlásit do nově vypsaného Programu IV na provoz a údržbu
sportovního majetku, nejsou totiž podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT) oprávněnými žadateli (původně v listopadu 2016 vypsaný program pro vlastní
chyby MŠMT zrušilo). Některým hrozí až existenční potíže. Proto VV ČUS doporučil národním sportovním svazům s členskými spolky, aby se do špatně vypsaného programu
přesto přihlásily. „Není vyloučené, že MŠMT podmínky určitým způsobem upraví nebo
udělí výjimky. Děláme pro to vše, napsali jsme dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Jdeme do senátu, připravujeme i právní kroky.“
Dotace na údržbu a provoz byla každoročně poskytována nejen vlastníkům, ale i dlouhodobým provozovatelům sportovních zařízení. Pro ty to již od roku 2017 není možné.
Úředníci MŠMT také stanovili jako podmínku poskytnutí prostředků Programu IV pouze
spolkům s celostátní působností, tedy sportovním svazům nebo střešním sportovním organizacím a jejich pobočným spolkům, nikoliv členském spolkům, kterých je většina. Kvůli
tomu dotace na údržbu a provoz hřišť nedoputuje až k 90 procentům sportovních klubů a
jednot. Česká unie sportu zaslala obratem ministrovi Stanislavu Štechovi otevřený dopis,
ve kterém žádá okamžitou nápravu. Uspořádala tiskovou konferenci za účasti zástupců
některých národních svazů a funkcionářů tělovýchovných jednot. Vše je zatím bez konstruktivní reakce MŠMT.
Česká unie sportu přesto doporučuje národním sportovním svazům se do špatně vypsaného Programu IV přihlásit. „O této možnosti jsme zástupce svazů informovali již 6.10.
Doporučujeme, aby do programu majetek svých jednot a klubů i ten svůj přihlásily, přestože nesplňují podmínky. Tím se navíc explicitně upozorní na potřeby sportovního prostředí a na obrovské nedostatky nově vypsaného programu,“ vysvětluje Marek Hájek,
místopředseda České unie sportu, která se do Programu IV rovněž přihlásí. „Náš postup
tak může být pro sportovní svazy jako vzorový. Navíc budeme žádat o prodloužení lhůty
dodání podkladů. Ministerstvo totiž změnilo data, členskou základnu a majetkové výkazy
nepožadují k roku 2015, ale k loňskému roku. V případě 600 klubů a jednot, které se přes
ČUS hlásily, není reálné zaktualizovat taková data ve stanovených termínech.“
ČUS je připravena na právní kroky proti poškozování sportu ze strany MŠMT
Výkonný výbor ČUS projednal také podání žádosti o dotaci na Národní sportovní centrum
Nymburk ve vypsaném investičním programu. VV ČUS dále uložil realizovat všechny
možné právní kroky proti poškozování ČUS a jejích subjektů v dotační politice MŠMT pro
sport.
„Aktuální rozhodnutí úředníků MŠMT v rámci Programu IV může způsobit škody a porušit
zásady ochrany legitimního očekávání žadatelů o poskytnutí dotačních prostředků. Je po
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třeba si uvědomit, že tohle za určitých okolností může splňovat i podmínky pro právní
kroky,“ upozorňuje Marek Hájek, místopředseda ČUS.
Dalším kontroverzním rozhodnutí ministerských úředníků jsou nově vypsané podmínky
v rámci investičního dotačního programu pro
národní sportovní svazy na státní reprezentaci a talentovanou mládež. Nová povinnost
finanční spoluúčasti na investicích v podobě
20 až 40 procent bude pro většinu svazů nepřekonatelným limitem. Jedná se o strojní
investice potřebné ke státní reprezentaci a
není pro to logické, aby na tyto výdaje vynakládaly svazy vlastní prostředky, například
členské příspěvky. „Jde o další ukázku neznalosti sportovního prostředí. Na státní reprezentaci a investice pro státní reprezentaci
nemají sportovní svazy vlastní zdroje, doposud taková praxe nebyla. Takhle to bude vést
k tomu, že budou muset svazy vybírat prostředky od svých členů, oddílů a rodičů sportovců. Rozhodně s tím nesouhlasíme,“ říká
Marek Hájek, který pokračoval v jednání,
v úterý 17.10., společně s vrcholnými představiteli ze sportovního prostředí na MŠMT.
„Obáváme se, že nepřinese žádné další konkrétní kroky, které zastaví současnou krizi,“
dodává Hájek.
VV ČUS dále projednal potřeby sportu pro
dotační programy na rok 2018 a uložil prosazovat je při jednání s MŠMT. Dále schválil
pokyny ke statistickému šetření v ČUS za rok
2017 a schválil vyhlášení projektu ČUS Sportuj s námi pro rok 2018.
Jiří Uhlíř
manažer komunikace ČUS
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Státní dotace na provoz a údržbu sportovišť ministerstvo do SK a TJ letos nepošle
Osamocená Česká unie sportu stále usiluje o dotace na provoz
a údržbu pro SK a TJ
Česká unie sportu 12.10.2017 jednání vrcholných představitelů sportovního prostředí na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy navrhla postup, kterým by bylo možné přidělit sportovním klubům a
tělovýchovným jednotám pro rok 2017 dotace z ministerského Programu IV na údržbu a provoz sportovního zařízení. Ty měly jít původně tisícům vlastníků sportovních zařízení. Nově vypsané podmínky
totiž opravňují žádat pouze národní sportovní svazy, střešní organizace a jejich pobočné spolky, které
nyní mohou o prostředky na svůj majetek zažádat. Členské spolky, kterých je v České republice většina, nikoliv.
„Pořád hrozí, že se přes zimní období budou haly a tělocvičny uzavírat. Děláme vše pro to, abychom
tuto hrozbu odvrátili. Předložili jsme návrhy věcného řešení v souladu s legislativou. Ministerstvo akceptovalo argumenty jen částečně. V tuto chvíli je zodpovědnost na straně ministerstva. My jsme
všechny argumenty předložili,“ prohlásil místopředseda ČUS Marek Hájek, který se včerejšího jednání
zúčastnil.
Program na provoz a údržbu sportovního zařízení je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let
a prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. MŠMT však v září 2017 shledalo, že
v listopadu 2016 vypsalo program špatně, proto jej zrušilo a vzápětí po protestech České unie sportu a
jejich klubů vypsalo znovu, ale jinak. S takovými podmínkami, které odstřihly od dotace 90 procent
sportovních klubů a jednot. Výkonný výbor ČUS přesto doporučil národním sportovním svazům s členskými spolky, které o dotaci žádaly již v listopadu 2016, aby se do nově vypsaného programu přihlásily, přestože nesplňují některé nově stanovené podmínky. Důvodem bylo explicitní upozornění na potřeby sportovního prostředí a nesoulad vypsaných podmínek. Termín podání žádosti bylo pondělí 16.
října.
Na jednání 12.10. úředníci MŠMT včele s ministrem Stanislavem Štechem představitelům sportovního
prostředí oznámili, že se podmínky v Programu IV upraví pouze pro svazy, střešní organizace a spolky
s celostátní působností. Ty mohou o dotace na svůj majetek zažádat, kvůli čemuž se prodloužil termín
odevzdání do 23. října. Odstranila se totiž retrospektivní podmínka v podobě 100 korunového členského příspěvku. „Situace pro kluby a jednoty se ale nemění – do Programu IV se přihlásit nemohou. Budeme ale hledat cestu, jak jim pomoci jiným způsobem. Je důležité, že ministerstvo tuto kritickou situaci vnímá,“ dodává Marek Hájek, místopředseda ČUS.
ČUS nabídlo ministrovi řešení
MŠMT odmítá poskytnout prostředky z Programu IV tisícům tělovýchovným jednotám a sportovním
klubům s odvoláním na stanovisko ministerstva financí ze dne 9. 10. 2017: „Z tohoto ustanovení tudíž
vyplývá, že sportovní spolek, jakožto příjemce dotace obdržené od MŠMT, nemůže následně prostředky přijaté z kapitoly MŠMT, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále poskytovat jako dotaci,“ píše se v materiálu. Podle České unie sportu však toto stanovisko popisuje naprosto odlišnou právní otázku v poskytování dotací do sportovního prostředí.
Na jednání s ministrem Štechem a jeho náměstky přinesl Marek Hájek dokument s navrženým postupem, který zcela respektuje českou i evropskou legislativu. „Pokoušeli jsme se ministerským úředníkům vysvětlit, že dotace pro členské spolky je možné správně formulovaným rozhodnutím distribuovat
prostřednictvím střešních sportovních organizací, což byla hlavní překážka. Víme, že taková praxe je
běžná i na jiných ministerstvech. Bohužel nám oponovali tím, že by náš návrh museli konzultovat
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s několika odbory, což by jim zabralo minimálně měsíc. Pro MŠMT je jednodušší zastávat názor, že to
bez rozboru nejde,“ vysvětluje s povzdechem Marek Hájek.
Česká unie sportu dostává v současné době stovky rozhořčených reakcí ze sportovního prostředí na
postup ministerstva. Fakticky hrozí uzavírání sportovních hřišť, hlavně děti a amatérská veřejnost nebude mít kde sportovat. Některé haly se pronajmou na komerční účely. „Ministerstvu jsme přednesli
náš právní výklad, který situaci řeší. Nebylo to však akceptováno. Jednou z možných variant by bylo
udělení výjimek pro nejkritičtější případy. Největší tělovýchovné jednoty v Praze, ve Zlíně a v Ostravě
jsou v obrovských provozních problémech. Ministerstvo by na to mělo zareagovat,“ říká Marek Hájek.
Program IV
Program je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část
provozních zdrojů. V rámci Programu IV měly jen prostřednictvím ČUS přijít peníze více než 600 sportovním subjektům, daleko více se jich přihlásilo přes národní sportovní svazy. Jedná se o příspěvky na
úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, šaten a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a
jednot, často však i velkých sportovních komplexů, včetně sportovních hal a stadionů.
Hlavní spor
Úředníci MŠMT stanovili 2. října jako podmínku poskytnutí prostředků Programu IV pouze spolkům
s celostátní působností, tedy sportovním svazům nebo střešním sportovním organizacím a jejich pobočným spolkům, nikoliv členském spolkům, kterých je většina. Kvůli tomu dotace na údržbu a provoz
hřišť nedoputuje až k 90 procentům sportovních klubů a jednot. Protože ty již měly podporu od ministerstva avizovanou od května tím, že byly vyzvány k akceptaci přidělené částky, tak žily a konaly
v legitimním očekávání obdržení dotace. Vyloučením z řad příjemců nově stanovenými podmínkami se
dostávají do závažných, mnohdy existenčních problémů. Pokud dotaci neobdrží, mnozí zvažují proti
postupu ministerstva podniknout právní kroky.
MŠMT opírá svůj postoj o vyjádření Ministerstva financí ČR ze dne 9. 10. 2017, č. j. MF27804/2017/1104-1, ve kterém se uvádí: „V rámci ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 218/200 Sb., o
rozpočtových pravidlech, v platném znění, je jasně definováno, kdo může poskytovat dotaci či návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu. Z tohoto ustanovení tudíž vyplývá, že sportovní spolek,
jakožto příjemce dotace obdržené od MŠMT nemůže následně prostředky přijaté z kapitoly MŠMT na
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace dále poskytovat jako dotaci.“
Právní stanovisko ČUS
1. Žádat a „čerpat“ dotaci prostřednictvím střešní organizace/svazu lze, a to s přihlédnutím k §
14 odst. 4 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve kterém se přímo uvádí,
že mezi náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace patří „seznam fyzických a právnických osob
placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek“, tj. osob, kterým příjemce posílá dotací načerpané peníze. Navrhovaný postup tedy je v souladu s ZoRP.
2. MŠMT může v jednom rozhodnutí přímo specifikovat konkrétní částky pro jednotlivé koncové
příjemce, kteří žádali prostřednictvím střešní organizace/svazu, a tyto částky budou pouze přeposlány dle pokynu v takovém rozhodnutí. Zvýšená efektivita z hlediska administrace a počtu
rozhodnutí, které MŠMT vydává.
3. Střešní organizace/svaz uzavírá s koncovými příjemci, kteří jejím prostřednictvím podávali
žádost, smlouvu o finančním příspěvku, ve které lze jasně definovat podmínky MŠMT – např.
přenesení povinnosti poskytnout součinnost při provádění kontroly apod. (FÚ, NKÚ atd.). Tyto
podmínky může MŠMT nadefinovat přímo v rozhodnutí. Zajištěna použitelnost kontrolních mechanismů až ke koncovému příjemci.
4. MŠMT má vztah pouze s příjemcem (střešní organizace/svaz), tudíž při zjištění nedostatků ve
sféře střešní organizace/svaz a koncový příjemce je odpovědnost za dodržování podmínek na
střešní organizaci/svazu. Následné vymáhání po koncovém příjemci již MŠMT nemusí zajímat.
Zajištěna hospodárnost, transparentnost i péče řádného hospodáře.
Jiří Uhlíř, manažer komunikace ČUS
Mediální partneři ČUS

5

Reakce sportovních klubů na rozhodnutí MŠMT
neposkytnout v programu IV SK/TJ dotace
na sportoviště
Z mnoha reakcí jsme vybrali:
Tomáš Staníček, TJ Ostrava
„Na dotaci z tohoto programu čekáme jak na boží
smilování. Dochází nám rezervy, abychom mohli
uplatit faktury za elektřinu a teplo. O čtrnáct dní
jsem pozdržel puštění topení. Situace je kritická.
Pevně doufám, že se Program IV upřesní logickým
vysvětlením. I když v tom vidíme značné nejasnosti, věříme, že se vypíše znovu. Jinak by to bylo
hrozné. Uvažoval jsem, kde ještě ušetřit, protože
energie zaplatit musíme. Za ně dávám 300 tisíc
měsíčně. S některými údržbáři jsem už ukončil
pracovní poměr, někteří trenéři se mě ptali, co bude dál. Na to bohužel v tuto chvíli nemohu odpovědět. Proto chtějí jít trénovat někam jinam. Nevím,
kudy kam.“
Jaroslav Kotala, Sportovní kluby Zlín
„Současná situace kolem Programu IV ohrožuje
fungování celého sportu. Stát to vypíše, počítáme
s tím a minutu před dvanáctou se vše změní. A to
v době, kdy se blíží konec roku. Sebrali nám 750
tisíc korun, přitom jsme s nimi v našem rozpočtu
počítali. Budu muset sehnat peníze nikde jinde,
ale moc nevím, kde je vzít. Pokud nebudeme moct
platit nájem, tak budeme muset některá hřiště uzavřít a lidi zde nebudou moct sportovat. To není
klišé, ale holý fakt. Je to ze strany MŠMT velký
podraz.“

tožňujeme s obsahem dopisu ČUS adresovaném
ministrovi školství. Je s podivem, že si všichni
uměli přidat před volbami peníze prakticky na
cokoliv, ale peníze na údržbu sportovních zařízení
nikoliv, sport je v rámci MŠMT chudým příbuzným.
Několik let jsme žádali o dotaci na generální opravu našeho sportovního zařízení, bohužel bezvýsledně. Nechme ty děcka raději u počítačů nebo
poflakovat po sídlištích, ať klidně drogují a budeme mít všichni klid.“
Karel Seibert, TTC Ústí nad Labem
„Když jsem četl nově vypsaný Program IV, tak
jsem tomu nemohl uvěřit. Celý program je buď ušit
na míru vyvoleným, nebo jde naprosto proti všem
těm klukům v červených trenýrkách. Proč jste například nenechali ten dlouhodobý nájem v programu, proč najednou pouze vlastníci nemovitosti.
Sportovci odmala dostávají pořádně od trenérů
naloženo, musí makat, aby dosáhli těch nejlepších
výsledků. Momentálně jste Vy a Vaši úředníci tím,
kdo rozdává rány. Děti jsou naše budoucnost, bohužel zřejmě na MŠMT to vidí jinak.“
Jaroslav Krejčíř, Olympia Blansko baseball
„Program IV je pro nás klíčový pro provozování
našeho areálu, ve kterém sportuje na tři stovky
dětí. Věřím, že nejde o úmysl. Došlo pravděpodobně ve spěchu k záměně pojmů pobočný spolek a
členský spolek. Tato formální chyba se dá jistě

Richard Šach, TJ Bohemians Praha
„Ministerstvo dělá jednu chybu za druhou, vždyť to
přece nejde. Rovněž jsme ministrovi psali osobní
dopis, jak je vidět, tak je to zbytečné. Máme čtyři
tisíce členů, zabezpečujeme alespoň optimální
podmínky, na údržbu bychom přitom potřebovali
několik milionů. Asi budeme muset nějakou halu
prodat na komerční účely, aby z ní někdo pak udělal vietnamskou tržnici. Nebo to nebudeme moct
dál provozovat, což samozřejmě hrozí. Budeme se
ale maximálně bránit.“
Jan Ševčík, FC Viktoria Otrokovice
„Jménem našeho sportovního klubu se plně zto-
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rychle napravit. Pokud by se jednalo o úmysl, jde o
úmyslnou likvidaci spousty klubů a jednot, které se
s pomocí státu léta starají o své sportovní areály.
Věřím, že se naší vládě podaří tuhle chybu rychle
napravit. Pokud nejde o chybu, ale o úmysl, je třeba dát podnět k předběžnému opatření na základě
diskriminačního požadavku poskytovatele.“
Vlastimil Pabián, TJ Slovan Chabařovice
„Zcela neuvěřitelný chaos a neznalost sportovního
prostředí. Od roku 2002 do roku 2016 obdržela
naše Tělovýchovná jednota z programu Údržba a
provoz TV zařízení (dříve ze Sazky, nyní MŠMT
program IV.) celkem 600 tisíc korun, cca 40 tisíc
ročně. V roce 2017 vůbec nic! Celé ty uvedené
roky jsme věnovali velké pracovní úsilí (dobrovolní
neplacení funkcionáři TJ) studiu dokumentace od
MŠMT (ČSTV/ČUS), zpracování žádostí včetně
všech požadovaných dokumentů, sledování celoročně v účetnictví, samotné vyúčtování s kopírováním všech příslušných dokladů. Současná celková
situace na MŠMT v oblasti dotací do sportu je neuvěřitelně chaotická a neodborná, aniž tomu
"pomohly" kauzy, které vyšetřuje Policie ČR. V
této době, kdy už jsme připravovali žádosti na dotace příštího roku, se teprve vyřizují žádosti na
Program IV., některé programy dosud nejsou uzavřené nebo vyplacené.“
Pavel Mazánek, TJ JISKRA Havlíčkův Brod

ocitáme se na pokraji ukončení činnosti z důvodu,
že nemáme dostatek finančních prostředků na
sportovní činnost a údržbu a provoz svých sportovišť. Již se vážně zabýváme otázkou, že budeme
muset oslovit město Havlíčkův Brod, zda by si
bezúplatně nepřevzalo veškeré naše sportoviště,
protože nemáme na provoz a údržbu finanční prostředky.“
Jiří Guttenberg, SK Mšeno z.s.
Vážený pane premiére, vážený pane ministře,
vážení členové vlády, musím Vám sdělit, že jsem
nejen já, ale se mnou všichni členové našeho
klubu a členové dalších spolků, které osobně
znám, jsou značně rozladěni z posledních rozhodnutí MŠMT a jeho přístupu k vypsanému dotačnímu Programu IV. Vaši úředníci ukázali, jak
pracuje státní správa - do 15.11.2016 musely být
podány žádosti o dotaci z Programu IV. Po 10ti
měsících od podání žádostí se dozvíme, že byl
program zrušen, a za dalších pár dnů se dozvíme o změně podmínek pro přidělení dotace. K
našemu překvapení byly podmínky nastaveny
tak, aby je splňovaly především spolky České
obce sokolské. Jsem přesvědčený, že toto je záměrná podpora pouze jedné skupiny tak, aby
mohly čerpat dotace v maximální možné míře a
dalších cca 80% TJ/SK nemají díky nesmyslné
podmínce na dotaci nárok.

„Nevypsání tohoto dotačního programu pro rok
2017 tak, aby o něj mohly žádat všechny sportovní
organizace, nás staví do velice svízelné situace a
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Pozor na správné vypořádání dotace MŠMT
z programu VIII 2017
V současné době je řada SK TJ ze strany FÚ penalizovaná za nedodržení povinností příjemce
dotace v roce 2016. Proto zveřejňujeme pro SK TJ toto upozornění.
Příjemcem dotace se rozumí subjekt (v prostředí ČUS spolek), kterému je na základě žádosti a následně Rozhodnutím poskytovatele poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. Příjemcem dotace je tedy
sportovní spolek, kterému bylo doručeno podepsané Rozhodnutí poskytovatele (v prostředí ČUS je
poskytovatelem státních dotací převážně MŠMT), ve kterém jsou mimo jiné uvedeny identifikační údaje příjemce (název, IČO, sídlo, účet) a kterému byla dotace ve výši uvedené v Rozhodnutí připsána na
účet.
Za příjemce dotace je nutné považovat všechny subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta přímo
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro účely stanovené v programech I až X nebo případně i jiným poskytovatelem, pro účely stanovené v jeho Rozhodnutí. V případě TJ/SK sdružených
v České unie sportu, z.s. (ČUS), je tedy nutné za příjemce dotace ze státního rozpočtu považovat i
všechny TJ/SK, kterým byla poskytnuta státní dotace pro účely stanovené v programu MŠMT č.
VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech.
Jednou z povinností příjemce dotace uvedených v Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR je i povinnost finančně vypořádat dotaci podle vyhlášky 367/2015 Sb.
(vyhláška o finančním vypořádání). Povinnost vypořádat dotaci je v Rozhodnutí pro program VIII stanovena v části Podmínky použití dotace, bod 5.
Povinnost finančně vypořádat poskytnutou dotaci není totožná s povinností poskytnutou dotaci vyúčtovat. Finanční vypořádání se provádí odděleně od vyúčtování dotace na samostatném formuláři, jedná se tedy o dva samostatné úkony. Úplné znění Vyhlášky 367/2015 Sb. Naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/vyhlaska-c-367-2015-sb-23405
Finančním vypořádáním dotace se rozumí předání přehledu o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a případně vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku nebo ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí, nejpozději však ve lhůtě stanovené ve vyhlášce o finančním vypořádání
(vyhláška).
Přehledem o čerpání a použití prostředků se rozumí vyplnění tabulky č. 3, jejíž vzor je uveden v příloze
č. 3, část A, zmiňované vyhlášky. Finanční vypořádání dotace v podobě vyplněné a podepsané tabulky č. 3, je nutné zaslat poskytovateli (MŠMT) nejpozději ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí,
tedy do 15. 2. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla dotace příjemci
poskytnuta. Tabulku č. 3, část A, (Excel) pro vypořádání dotací, pro přímé vyplnění na PC, ve které
jsou, na rozdíl od tabulky MŠMT přiložené k Rozhodnutí, automaticky prováděny matematické operace, je možné stáhnout ze stejných stránek MF ČR v odkazu Přílohy se vzorci – k vyhlášce o finančním
vypořádání (počítací přílohy), jako Přílohu č. 3:
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2015-367-Pr-002_Vyhlaska-o-financnim-vyporadani-Prilohyse-vzorci_v03.zip
Ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí je zároveň nutné zaslat MŠMT i vyúčtování dotace, a to výhradně na
formulářích předepsaných poskytovatelem, které jsou součástí MŠMT vydaného rozhodnutí.
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Tabulka č. 3, část A, (Excel) pro přímé vyplnění
na PC, použitelná pro vypořádání všech poskytnutých státních dotací, je k dispozici u místně
příslušných servisních pracovišť Okresních sdružení ČUS.
Neprovedení finančního vypořádání podle vyhlášky 367/2015 Sb. způsobem a ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí může být kontrolním orgánem (FÚ) považováno za porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení
§ 44 odst. 1 písmeno
b) rozpočtových pravidel s tím, že takové porušení podléhá sankcím stanoveným v
§
44a rozpočtových pravidel. Za neprovedení finančního vypořádání nebo nedodržení stanovené lhůty tedy může kontrolní orgán (FÚ) stanovit
sankci v podobě odvodu poskytnuté dotace nebo
její části zpět do státního rozpočtu a případně i
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další penále. V současné době je řada SK TJ ze
strany FÚ penalizovaná za nedodržení povinností v roce 2016. Proto zveřejňujeme pro SK TJ
toto upozornění.
V případě nejasností se obracejte na servisní
pracoviště svého okresního sdružení ČUS,
kde vám s vyúčtováním a vypořádáním dotace poradí.
Stanislav Janouš
vedoucí odboru investic a delimitace majetku
Níže je uveden Vzor vyplnění finančního vypořádání (tabulka č. 3) pro program MŠMT č. VIII
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Nabídka společného pojištění
pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Česká unie sportu zajišťuje svým členům různé výhody. Jedním z benefitů je možnost sjednání pojištění majetku a odpovědnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů prostřednictvím společnosti
RENOMIA. Pojištění TJ/SK lze sjednat prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy, kterou ČUS připravilo ve spolupráci se společností RENOMIA - smluvním makléřem ČUS a pojišťovnou Kooperativa.
Rámcová smlouva přináší jednak snadné a rychlé pojištění a jednak je již stavěná na míru sportovním
spolkům a sportovní činnosti . RENOMIA má zkušenosti s pojištěním klubů, funkcionářů i sportovců i
jednotlivých sportovních akcí na mezinárodní úrovni. Veškerou komunikaci zajišťují vyškolení specialisté, kteří zaštiťují pojištění v oblasti sportu od sjednání smluv po likvidaci nastalých škodních událostí.
Bližší informace k pojištění naleznete na webové stránce http://www.renomia.cz/renomia-pojisteni/.

Pojištění odpovědnosti spolku za újmu
Každý sportovní klub či tělovýchovná jednota odpovídá za
škody způsobené při své činnosti třetím osobám. Počet
vznesených nároků z pojištění odpovědnosti vzrostl
s platností Nového Občanského zákoníku. I při maximální
obezřetnosti nelze vznik škody zcela předejít a vznesené
nároky poškozených mohou mnohdy dosahovat vysokých
částek.
ČUS nabízí svým členům možnost výhodného pojištění připraveného na míru sportovním klubům a finančně dostupné i
pro ty menší. Pojištění odpovědnosti za újmu se vypočítává
podle velikosti klubu a požadovaného limitu pojistného plnění. Pojištění lze sjednat s ročním pojistným již od 2 985 Kč.
Pojištění odpovědnosti chrání klub před škodami, které se jeho vinou stanou na zdraví třetích osob
(např. se utrhne led ze střechy klubovny a spadne na procházejícího člověka), stejně jako škody na
majetku (př. při zápase vyletí míč mimo hřiště a rozbije sklo zaparkovaného vozidla). V případě pojištění se TJ/SK nemusí obávat ani následků finančních škod třetím osobám, nákladům právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody a také nemajetkové újmu.

Pojištění majetku
Rámcová smlouva ČUS kromě odpovědnosti TJ/SK zahrnuje také pojištění majetku (ať už movitého či
nemovitého) proti živelním nebezpečím (povodeň, vichřice, krupobití, sesuv, tíha sněhu, požár, apod.),
pro případ odcizení, vandalismu, pojištění skla, strojů i elektronických zařízení. Výhodou tohoto pojištění jsou vysoké sdílené limity pojistného plnění a možnost pojištění dřevostaveb a tzv. „tesko“ domků,
které jsou standardně z pojištění vyloučeny.
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Pojištění lze sjednat prostřednictvím jednoduché přihlášky, kterou naleznete zde: http://
www.renomia.cz/renomia-pojisteni/pojisteni-majetku/. Přihláška je společná pro oba typy pojištění
(odpovědnost i majetek), nicméně lze zvolit, a přihlášku vyplnit, pouze pro jeden druh pojištění.
Odeslání Přihlášky neznamená automatické uzavření smlouvy. Jedná se pouze o poptávku, tedy vyjádření zájmu TJ/SK. Lze ji zaslat do RENOMIA poštou (Na Florenci 15, 110 00 Praha) či na níže uvedený email. Přihláška je závazná až po podpisu zástupcem TJ/SK. Pojištění lze sjednat s počátkem
pojištění vždy od 1. dne následujícího měsíce po zaslání podepsané přihlášky do RENOMIA.

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů (D&O pojištění)
Česká unie sportu ve spolupráci se společností RENOMIA připravila pro své členy rámcové podmínky
pro pojištění odpovědnosti statutárních orgánů zapsaného spolku (D&O pojištění). Odpovědnost členů
orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti vůbec. Členové statutárních a dozorčích orgánů
jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti než běžní zaměstnanci. Za pochybení
při výkonu svých povinností ručí osobně celým svým majetkem a tuto odpovědnost navíc nejde předem smluvně vyloučit.
Pojištění D&O (Directors & Officers Liability) umožňuje zmírnit důsledky pochybení a poskytuje členům
orgánů jistotu při výkonu své funkce. Pojištěním jsou kryti všichni členové orgánů spolků včetně bývalých členů (není potřeba jmenný seznam pojištěných).
Pojištění je sjednáno ve spolupráci se společností RENOMIA, makléřem ČUS, a pojišťovnou Kooperativa na základě jednoduchého dotazníku. Pojistné je stanoveno podle požadovaného limitu a výše aktiv spolku. Pojištění lze sjednat s ročním pojistným již od 9 000 Kč pro všechny členy orgánů spolku.
Bližší informace k tomuto pojištění včetně zmíněného dotazníku naleznete na stránkách http://
www.renomia.cz/renomia-pojisteni/pojisteni-odpovednosti/ .
S případnými otázkami na jakýkoliv typ pojištění se obracejte přímo na tým RENOMIA Sport:
Ing. Edita Pažoutová (606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz)
Ing. Radomír Michniak (731 129 403, radomir.michniak@renomia.cz).
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Reprezentanti si budou připlácet na materiální
vybavení ?
Místopředseda ČUS vyjádřil v dopise ministrovi nesouhlas
se záměrem.
Česká unie sportu vyjádřila dne 16.9.2017, dopisem místopředsedy ČUS Marka Hájka, svůj nesouhlas s připravovaným vyhlášením programu MŠMT 133D-523 „Rozvoje materiálně technické základy
sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže“. Program je připravován s povinnou spoluúčastí sportovních svazů, která u programů MŠMT tykající se reprezentace nikdy nebyla.
Vážený pane ministře,
dovolte mi reagovat na dopis MŠMT č.j. 28072/2017-1 ze dne 9. 10. 2017 adresovaný Sportovním
svazům ČR od vedoucího oddělení investic a infrastruktury ve sportu Ing. Pavla Kaňky. V dopise je
informace pro sportovní svazy o přípravě otevření investičního podprogramu 133D-523 „Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže“.
V informaci se kromě rámcového účelového určení investiční dotace hovoří, že maximální výše dotace
ze strany MŠMT bude stanovena v rozmezí 60–80 % celkových nákladů, dle kategorie majetku. To
jinými slovy znamená, že bude-li sportovní svaz potřebovat pro zajištění státní reprezentace potřebné
vybavení, bude muset podstatnou část nákladů hradit z vlastních zdrojů, tj. z členských příspěvků, příspěvků svazových přátel, nebo z darů mecenášů.
Pokud státu záleží na tom, aby ho sport reprezentoval, vyjadřuje svůj zájem právě příspěvkem na tuto
aktivitu formou nemalé neinvestiční státní dotace. Stát si u sportovců objednává a hradí reprezentaci
sebe sama. Je nesystémové a nedůstojné požadovat po svazech spoluúčast na investicích pro státní
sportovní reprezentaci, aby sportovci hradili něco, co si u nich stát objednává. Sportovní svazy by tuto
povinnost v oblasti zabezpečení státní dotace rozhodně mít neměly. Nepamatuji si, že by kdykoliv
v minulosti takovou povinnost měly. Nevím, který právní předpis či směrnice vyžaduje spoluúčast při
pořizování investic pro státní reprezentaci. Pokud takový existuje, bylo by vhodné přehodnotit jeho přínos pro
sportovní reprezentaci státu. Nevím také, jakým způsobem si mají svazy prostředky na finanční spoluúčast
pro investice obstarávat. Buď stát chce mít svoji státní
reprezentaci, nebo nechce. Pokud ne, tak se sportovci
budou věnovat vlastní běžné sportovní činnosti v rámci
sportovních svazů a nemusejí se vrcholných mezinárodních soutěží vůbec účastnit. Byla by to však světová rarita a ostuda České republiky.
Vážený pane ministře, žádám Vás o přehodnocení tohoto připravovaného opatření před vyhlášením otevřené výzvy v tomto klíčovém programu pro sportovní
svazy, a to tak, aby nebyla na pořizování investic nezbytných pro reprezentaci ČR (zařízení strojního charakteru) vyžadována spoluúčast sportovních svazů.
Jde o státní sportovní reprezentaci, nikoliv o činnost
soukromé povahy, pro ryzí potěchu sportovců. Sportovci nemohou dotovat stát.
Marek Hájek
místopředseda ČUS
Mediální partneři ČUS
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Statistické šetření ČUS za rok 2017
Aktualizace členské základny a pasportu sportovišť
VV ČUS svým usnesením ze dne 6.1.1999 schválil Směrnici o statistickém zjišťování a šetření.
K realizaci a naplnění této směrnice jsou předkládány každoročně novelizované pokyny předsedy
ČUS (členská základna, pasport sportovních zařízení a finanční výkazy). Pokyny reflektují potřeby nového Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line a poskytuje lepší přístup
sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům k samostatnému nahrávání (editaci)
dat. O probíhajícím statistickém šetření budou TJ/SK informovat okresní sdružení ČUS.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí aktualizovat stav členské základy a sportovních
zařízení do 31.12.2017. V současnosti jediný možný způsob aktualizace dat je v systému IS
ČUS. Stav, zaznamenaný v IS ČUS k půlnoci 31. 12. 2017, bude číslem, které se stane oficiálním statistickým údajem za rok 2017.
Majoritní většina sportovních klubů již přešla na nový IS ČUS a pravidelně v něm data aktualizuje. A to
nejen data o členské základně, ale i o vlastněných či spravovaných sportovištích.
Třetím rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy
jsou dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru investic a delimitace majetku ČUS, a jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů
do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu
k dani z příjmu právnických osob.
Finanční výkazy za rok 2017 mohou SK a TJ vyplnit nejdříve 1. 1. 2018. Po úplném a správném
vyplnění výkazu SK a TJ uloží výkaz v IS ČUS a označí
jej k odeslání. Systém zaznamená datum odeslání výkazu. SK a TJ jsou povinny výkaz odeslat v rámci IS
ČUS nejpozději do 15. 4. 2018.
Stejným způsobem budou postupovat i SK a TJ, které
využívají služeb daňového poradce s tím, že údaje do
výkazu budou vycházet z předběžné účetní uzávěrky.
Později jim bude umožněno na žádost výkazy přepracovat.
Pokyny ke správnému vyplňování jsou uvedeny v manuálu IS ČUS, který je dostupný na internetové stránce
ČUS
(http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-iscus.html ).

Příklad využití dat z IS ČUS

S on-line systémem IS ČUS je spojena
i nová role OS ČUS a KO ČUS, které
by měly být především kontrolním a
poradním místem pro vyplňování statistik SK a TJ. I přes online systém je
podpůrná a pomocná role OS ČUS
nezastupitelná.
Data v IS ČUS by měly TJ a SK aktualizovat průběžně celý rok, ne jen
nárazově k 31. 12. !!!
Redakce Zpravodaje ČUS
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Právní poradna

Rejstříkové soudy zjišťují nedostatky
v zápisech SK/TJ ve spolkovém rejstříku
Opětovně upozorňujeme, že rejstříkové soudy již vyzývají spolky k odstranění nedostatků
v zápisech ve spolkovém rejstříku.
Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Všechny sdružené národní sportovní svazy a SK/TJ upozorňujeme, že rejstříkové soudy započaly s kontrolou splnění této zákonné povinnosti, což znamená následující:
Zjistí-li rejstříkový soud, že spolek doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve ho usnesením ke zjednání nápravy, a to zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato tzv. dodatečná lhůta marně
(tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud spolek z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci. Mají-li tedy spolky zájem na svém zachování, je třeba důrazně doporučit, aby obratem jednaly a
daly si své záležitosti do pořádku.
Současně upozorňujeme i na skutečnost, že kromě zápisu do rejstříku je třeba dát do pořádku i
sbírku listin, tj. založit do ní požadované doklady. Kromě listin, které se předkládají
k doložení zapisovaných skutečností (jako jsou např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů), je
potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady. Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost
založit do sbírky účetní závěrku, případně i výroční zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Co všechno má
obsahovat sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících.
Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, které hrozí z právní
úpravy veřejných rejstříků (pořádkové pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si uvědomit, že toto bude
s největší pravděpodobností předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů atd., zcela
jistě pak ze strany MŠMT.
Ve shora uvedených záležitostech lze využít poradenství a služby Servisních center sportu
ČUS, která působí při Okresních sdružení ČUS.
Legislativně právní odbor ČUS
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Vítězem třetího ročníku „Díky, trenére“ se stal
trenér fotbalu Grygar
Titul Trenér mládeže 2017, nad kterým převzalo ČUS záštitu, vybojoval v sobotu ve finále Zdeněk Grygar z Baníku Ostrava. Navázal tak na loňského vítěze Michala Bízu z Hodonína, který je
rovněž trenérem fotbalu. Druhý v projektu Díky, trenére skončil florbalista Matěj Koňařík ze Zlín
Lions, třetí byl hokejista Tomáš Jirků z Vrchlabí a čtvrtá se umístila Dominika Hýsková z Českých Budějovic. O pořadí rozhodly týmové soutěže s dětmi, které si finalisté vylosovali. Na vítěze v Top 4 čeká zahraniční stáž do vysněného klubu a příspěvky pro jejich kluby, celkem si
rozdělili ceny za 140 tisíc korun.
Atmosféra projektu Díky, trenére je unikátní. Nikde jinde diváci s bubny a trubkami nefandí trenérům,
kteří před porotou předvádí svá oblíbená cvičení. V sobotu se v pražské hale na Podvinném mlýně
uskutečnil již třetí Den trenérů mládeže a stovky lidí z celé České republiky zaplnily tribunu. Deset nejlepších si připravili ukázky svých tréninků, kterou museli předvést do osmi minut. Vše vyhodnocovala
odborná porota. V ní byl Zdeněk Haník (zakladatel Unie profesionálních trenérů při ČOV), Zdeněk
Vojta (pedagog, hokejový trenér a metodik pro trénování dětí a mládež), Jiří Holeček (trojnásobný
mistr světa a dvojnásobný olympijský medailista), Petr Rydl (hlavní organizátor) a Michal Bíza (loňský vítěz).

Na plochu haly nejprve vyběhli stolní tenisté, dále se představili badmintonisté, ragbisté… Stavěly se
mantinely pro trénink ledního hokeje, ale také florbalu. Karatisti si připravili akční scénu, ve které si
kluk převlečený za babičku poradil se zloději. Střílely se góly do brány národní házené, nechyběla
ukázka dalšího bojového umění – thajského boxu a vše vygradovalo velkým výstupem aerobiček.
Porota po deseti vystoupeních a ukázek vybrala čtyři nejlepší, kteří se pak utkali v týmových soutěžích
o hlavní ceny. Nejprve si museli vylosovat čtyři svěřence od kolegů, kteří se už dál nedostali. S cizími
dětmi seznámili a stanovili taktiku na tři týmové hry.
„Přiznám se, že jsem soutěže nechával hlavně na dětech. Řekl jsem jim, že jsou chytří a samy přicházely s podněty. Na všem jsme se domluvili,“ vyprávěl Zdeněk Grygar, který nakonec získal nejvíce bodů a stal se vítězem třetího ročníku projektu Díky, trenére. „Mám pocit štěstí, nadšení a euforie. Za mě
je to úžasná akce, která se dělá rovněž srdíčkem, láskou k tomu sportu. Jsem moc rád, že mě někdo
nominoval a že si někdo všiml práce trenérů dětí a mládeže.“
Text Díky, trenére (www.dikytrenere.cz)
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Přihlašování do projektu ČUS – Sportuj s námi
pro rok 2018 již zahájeno
Projekt ČUS – Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem
veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové aktivity,
který by u nich přetrval až do dospělosti. Patrony úspěšného a populárního projektu jsou Barbora Špotáková, Ben Cristovao a Jakub Kohák, se kterými se na některých z více než 500 sportovních akcí můžete setkat a zasportovat si.
Jednotlivé zařazené akce dostávají finanční příspěvek a mediální podporu od partnerů ČUS, která je
se zvětšující se popularitou projektu, jak ukazuje stále ještě probíhající ročník, rok od roku masivnější.

Přihlášení akcí probíhá od 1. 11. – 30. 11. 2017!!!
Přihlašování akcí do projektu probíhá opět přes elektronickou
přihlášku. Odkaz na přihlášku zde:
https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti a nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce
budou vybrány tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České
republiky
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce
v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
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Antidoping

V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR.

Doping také v Číně
Německá veřejnoprávní televize ARD, která se dlouhodobě věnuje problematice dopingu ve
sportu, a její dřívější dokumentární pořady (např. o dopingu v Rusku) daly podnět ke vzniku nezávislých vyšetřovacích komisí Světové antidopingové agentury WADA, se tentokrát představila
dne 21.října s novým filmem o systematickém dopingu v 80. a 90. letech minulého století
v Číně.
Popudem k filmu německé televize byly výpovědi a dokumenty čínského fyzioterapeuta Xue Yinxiana, který měl v péči po mnohá desetiletí různé čínské národní týmy. Další osobou, která by
měla přinést do této kauzy další informace, se stala také devětasedmdesátiletá čínská lékařka
Sue Ji-sien, která přicestovala do Německa před nedávnem a hned požádala o politický azyl.
Pro televizi ARD uvedla, že systematickému dopingu bylo v této zemi na konci století podrobeno více než 10.000 sportovců a někteří z nich již od jedenácti let!
V první reakci na film ARD přislíbila WADA ustanovení nezávislé komise, která se bude zaobírat
právě touto problematikou.

Přednáška G. Bubníka - jste zváni
Rád bych Vás ještě jednou pozval na ojedinělou přednášku Gerharda Bubníka týkající se právních aspektů antidopingu. Přednáška bude vhodná pro funkcionáře svazů, do jejichž agendy
spadá antidopingová problematika.
Gerhardt Bubník je čestným členem Mezinárodní bruslařské unie a České společnosti pro sportovní právo a získal řadu ocenění: Olympijský řád (2007), cenu Mezinárodního olympijského výboru za boj proti dopingu (2009) nebo český Zlatý odznak za zásluhy o advokacii (2015). Byl též
jedním
z
rozhodců
CAS
mezinárodní
sportovní
arbitráže
v
Lausanne.
Za
svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu byl roku 2015 uveden do Právnické síně slávy.
Antidopingový výbor ČR pořádá ve spolupráci s Českou unií sportu přednášku JUDr. Gerhardta
Bubníka na téma: Základní principy Světového antidopingového kodexu (WADA Code)
a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR.
Termín konání: pondělí 6.listopadu od 14:00 (do 16:00)
Místo konání: budova ČUS v Praze 6 na Strahově, Zátopkova 100/2
Registrace: do čtvrtka 2.listopadu 2017 na: polak@antidoping.cz
Poznámka: účast všech zájemců je bezplatná
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!“
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

ČUS - Sportuj s námi!
„Noví patroni na sociálních sítí ČUS - SPORTUJ S NÁMI“

REPORTÁŽ: Populární Rio Botičo uzavřelo v Praze
vodáckou sezonu
Pouze jednou do roka se otvírají stavidla Hostivařské přehrady a pražský potok Botič se promění v dravou
říčku. Pro všechny milovníky kanoistiky a pádlování je to unikátní příležitost poznat hlavní město
z netradičních míst, ale současně i neklamné znamení, že definitivně končí vodácká sezóna. V pořadí 33. ročník populární akce Rio Botičo si v neděli 22. října nenechalo ujít zhruba 800 účastníků, kteří koryto Botiče zaplnili proudem více než pěti set kajaků, kánoí či nafukovacích člunů.
Více než třináctikilometrová trasa začala pod hrází přehrady v Hostivaři a končila na soutoku Botiče s Vltavou
pod železničním mostem na Výtoni. Pošmourné počasí nikomu z účastníků nevadilo. Naopak – bylo z nich
cítit nadšení z jedinečné plavby.
Tradičně se startovalo ve dvou vlnách – v 9,30 a v 10,30 hodin. Obtížnost ZWC – VW I naznačovala, že pro
úplné začátečníky tato plavba rozhodně nebyla. Splutí Botiče je i z tohoto důvodu vyhledávanou událostí nejen pro vyznavače vodáctví, ale nabízí i zajímavou podívanou pro diváky. Hned na začátku totiž vede
z přepouštěcího jezírka roura o šířce dva metry a mnozí odvážlivci, kteří se do ní pustili, se v ní také převrátili.
Zpočátku Botič meandruje a až pod Záběhlickým jezem už je regulovaný. Cestou se jede přes stupně s válci
různých velikostí a obtížnosti. Přes
potok vede navíc množství lávek různé
výšky, kabely, roury a zabrat dávají tunely i náročné jezy. V letošním roce
byla trasa na Botiči rozšířena o nový
úsek pod Kozinovým náměstím, který
prošel před časem úpravou břehů i koryta.
Třiatřicátý ročník Rio Botičo se vydařil a
jeho účastníci – i když někteří si vyzkoušeli chladivé vlny na vlastním těle,
v něm zdárně dorazili až do cíle.

LISTOPAD 2017
3. 11. 2017 Noční pochod na Milešovku – Memoriál Hanky Vocáskové -Ústí
nad Labem
4. 11. 2017 Memoriál MUDr Josefa Podmolíka
-Otrokovice
4. 11. 2017 Velká cena města Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí

–

4. 11. 2017 Podzimní běh Olympu – Pohár
Pražských Běžeckých Nadějí
2017 -Praha 7
4. 11. 2017 Hornická desítka -Frýdek-Místek
5. 11. 2017 Běh kolem Doubravky (73. ročník)
-Teplice
11. 11. 2017 Víkend pro stolní tenis pod patronací Marie Hrachové -Ostrava
12. 11. 2017 84. Velká kunratická - Praha 4
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17. 11. 2017 Za posledním puchýřem Bučovice

3. 12. 201 72. ročník Mikulášského běhu na
Bradech -7Brada

17. 11. 2017 Běh 17. listopadu -Praha 6
17. 11. 2017 Běh městem Hradec Králové Hradec Králové
18. 11. 2017 Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka - Vyškov
25. 11. 2017 Stanion Cup - Bystřice pod Hostýnem
25. 11. 2017 20. ročník turnaje Járy Masopusta
-Mistrovice

5. 12. 2017 Pražský opičák - Praha 5
6. 12. 2017 Mikulášské sportování - Břeclav
7. 12. 2017 Mikulášská laťka - Tábor
8. 12. 2017 Vánoční turnaj dětí ve florbale Dačice
9. 12. 2017 Házená s mikulášem - Kopřivnice
9. 12. 2017 Vánoční turnaj 2017 - Trutnov
13. 12. 2017 Vyzkoušej si florbal jinak - Plzeň

25. 11. 2017 Galaboxing - Krnov
26. 11. 2017 Podzimní běh lyžařů - Senohraby
1. 12. 2017 Podzimní sportování - Hodonín
2. 12. 2017 Mikulášský běh 2017 -Pardubice
3. 12. 2017 Mikulášský běh do pohádkového
lesa - Sezimovo Ústí
3. 12. 2017 Malá cena Velké Verandy - Choceň
3. 12. 2017 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost - Tábor
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V úterý 26. 9. se v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v rámci Evropského týdne
sportu uskutečnilo veřejné slyšení Be active aneb pohyb jako elixír života, které jsme inzerovali
na stránkách Zpravodaje ČUS. Akci pořádal Senát ČR za odborné pomoci Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, České komory fitness a České asociace Sport pro všechny, členů ČUS.
„Začlenit pohyb přirozeně do každodenního života je důležité nejen z hlediska estetického, ale především zdravotního, a to ve všech věkových skupinách, od dětí až po seniory. Proto jsme rádi, že se akce zúčastnili lidé z oboru fitness i mimo něj – naším cílem je informovat veřejnost o tom, proč je pohyb
tak důležitý, jaké následky má jeho absence, a také chceme lidem zprostředkovat příklady dobré praxe, jak se začít hýbat,“ uvedla Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, jež se ujala slova po uvítacím proslovu senátora Jiřího Růžičky, který se celoživotně
věnuje aktivnímu životnímu stylu a podporuje ho.
Podle Karla Kováře, náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, by k realizaci této myšlenky pomohlo například vytvoření speciální pracovní skupiny a
expertních týmů složených z odborníků, kteří by tato zásadní témata řešili. Na veřejném slyšení Be
active aneb pohyb jako elixír života vystoupilo hned několik uznávaných kapacit s mezinárodním renomé:
MUDr. Martin Matoulek z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VŠTJ Medicina Praha se zaměřil na pravidelnou fyzickou aktivitu jako prevenci i lék. Pohybová aktivita je totiž podle něj jedním z nejefektivnějších a zároveň nejvíce podceňovaným lékem. Podle odborníků má prokazatelný
pozitivní vliv na více než 25 základních onemocnění od osteoporózy, hypertenze, imunitního systému,
cukrovky, obezity, přes sexuální funkce, artrózu a mnohé další. S úbytkem pohybové aktivity souvisí
také nárůst počtu depresí a úzkostí. Účinnou možností, jak ulehčit „hlavě“, je podle expertů „překrvit“
jiný orgán – například sval nebo žaludek. Bohužel naše populace často volí tu druhou variantu a výsledkem je trvalý nárůst nadváhy a obezity.
Profesor Peter Řehoř z Centra pro sport Pacifického institutu ve Vancouveru seznámil veřejnost s možnostmi motivace k pohybu, protože ta podle něj hraje nejdůležitější roli. Podle aktuálních průzkumů v USA až 56 % lidí umírá na špatný životní styl, který si sami zvolili. Jednou z příčin je
právě nedostatek pohybu. Nejen k tomu, jak se začít hýbat, ale hlavně, jak u pohybu vydržet dlouhodobě a pravidelně, slouží podle experta tzv. Pyramida motivace, která se vyvíjí spolu s jednotlivými
stadii: víra ve výsledek (lepší vzhled, zdraví, síla, vytrvalost, vize, že se díky pohybu o sebe dokážete
postarat), záměr začít s pohybem, první pokusy, z pohybu se stává návyk, přejímáte pravidelnou pohybovou aktivitu, cvičíte dlouhodobě a pravidelně.
Doc. RNDr. Petr Sedlák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se ve své přednášce zaměřil na nedostatek pohybové aktivity, která je podle něj novodobým morem. Předškolní věk považuje za nejdůležitější období, které určuje kvalitu pozdějšího života jedince – fixují se posturální pohybové stereotypy a dítě si spontánní pohybovou aktivitou vytváří vzorce pohybu, které používá po celý
zbytek života. Rodiče by proto měli vést děti již od raného věku k pohybové aktivitě – spontánní i řízené. Předškolák podle průzkumů potřebuje 3 až 4 hodiny neřízené a nejméně hodinu denně řízené pohybové činnosti. Nejnovější výzkumy dokonce poukazují na to, že zvýšené množství tukové tkáně před
vstupem do puberty může u některých citlivých chlapců výrazně snížit jejich plodnost v dospělosti.
Primář MUDr. Petr Tláskal, vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol se
zaměřil na zdravé stravování, protože – a tak se jmenovala jeho přednáška – Bez správné výži-
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vy to nepůjde, aneb ledničku nepřecvičíš. Češi žijí podle průzkumů déle, ale trápí je civilizační choroby. Proto je důležité vědět, jak svůj jídelníček změnit, jak jíst zdravěji, s čím to nepřehánět, a naopak
vědět, co naše tělo potřebuje.
Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz představila veřejnosti
projekty Česko se hýbe a Děti na startu, úspěšné celorepublikové projekty Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, jejichž prostřednictvím chtějí odborníci rozhýbat českou populaci a začínají těmi nejmenšími. Dnešní děti potřebují dostatek správného pohybu a tím je jednoznačně všeobecná
sportovní příprava. Na kurzech Dětí na startu se cvičí podle speciálně vytvořené metodiky, aby se děti
naučily všechny důležité pohybové dovednosti. Dostane se jim základů gymnastiky, atletiky, míčových
her – všeho, čemu se budou chtít věnovat, až na to budou připraveny. V minulém školním roce se do
projektu Děti na startu v České republice zapojilo 6 159 dětí, které cvičí v téměř 200 střediscích, a ve
všech krajích vznikají další, ať už v mateřských školkách, na základních školách nebo ve sportovních
klubech.
Matti Lehtovirta ze společnosti Reima přinesl poznatky z Finska, kde děti tráví pohybem mnohem více času, a to zejména venku a za každého počasí. Finská společnost Reima podporuje nejen
pohybovou aktivitu dětí, ale především to, aby se hýbaly venku. Odvést děti od všech možných obrazovek k zábavnému pohybu se jim daří mnoha osvětovými programy a především moderními technologiemi. Pro děti vyvinuli speciální pohybový senzor, který měří intenzitu a délku trvání jejich fyzické aktivity
v průběhu dne. Data se načtou do mobilní aplikace, která je zdarma, a za odměnu si pak děti mohou
zahrát na mobilu krátkou hru. Do projektu se mohou zapojit děti z celého světa, které ho samy vytvářejí.
Miroslav Zítko, předseda České asociace Sport pro všechny, promluvil o aktivním stárnutí a
svou přednášku nazval Pohyb jako elixír života. Starší lidé jsou podle něj často tzv. sedaví, což je
třeba změnit a ovlivnit jejich motivaci pro pohybové aktivity. Přidal také mnoho praktických doporučení,
jak seniory motivovat k účasti na skupinových lekcích.

Festival Sportfilm Liberec ovládl příběh
paralympijského plavce
Liberecký mezinárodní festival sportovních filmů se koná pod
záštitou České unie sportu.
Obřadní síň liberecké radnice se ve čtvrtek 5. října stala dějištěm
slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku festivalu
Sportfilm Liberec, pořádaného Libereckou sportovní a tělovýchovou
organizací. Hlavní cenu v podobě Velkého Ještídka získal snímek 13. komnata Arnošta Petráčka z produkce České televize, který pod taktovkou režiséra Jiřího Střechy jedinečným způsobem představuje paralympijského vítěze v plavání z Ria 2016. Úspěšné filmaře pozdravil primátor Tibor Batthyány, který se
rovněž podílel na předávání cen i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který převzal Cenu milánského
festivalu z rukou Prezidenta Mezinárodní federace sportovních a televizních a filmů a člena komise pro
kulturu a olympijskou výchovu mezinárodního olympijského výboru Franko B. Ascaniho.
V rámci soutěžního festivalu, byla připravena i výstava s názvem „20 let SPORTfilmu – 20 let podpory
olympijských myšlenek“. Výstava byla slavnostně zahájena hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou
a prezidentem FICTS Prof. Franco B. Ascanim ve čtvrtek 5. října ve vestibulu sídla Libereckého kraje. Výstava se věnuje olympismu v českých zemí a v Libereckém kraji a historii sportovního festivalu Sportfilm
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Liberec.
Zástupci organizačního výboru
SportFilm Liberec 2017 dále jednali
s hejtmanem Libereckého kraje
Martinem Půtou i primátorem Liberce Tiborem Batthyány o budoucnosti festivalu a vzájemné spolupráci. Výsledky z tohoto jednání
byly pro festival povzbudivé a pro
diváka fetivalu z toho plyne, že se
může těšit na další ročníky festivalu
s podporou Libereckého kraje.
„Mrzí mě, že nemám tolik času,
abych mohl vidět všechny soutěžní
snímky, protože je to jeden zajímavý titul vedle druhého. Sportfilm je
unikátní festival, který se koná jen
v několika městech na světě, a o to
víc mě těší, že má v Liberci tak
úctyhodnou tradici. Sportem žijí
miliony lidí na celém světě a je
dobře, že se o něm točí tolik snímků různých žánrů. Sportovní události a především výkony jednotlivých aktérů totiž přinášejí mnoho
momentů, které stojí za to zaznamenat
a připomínat.
Festivalu
Sportfilm přeji, ať se mu v našem
městě nadále daří a především ať
má stále více spokojených diváků,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.
Franco B. Ascani primátorovi poděkoval za přijetí na radnici, za podporu festivalu i za iniciativu zúčastnit se slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších snímků. „Také přináším do Liberce pozdravy ze sto
šestnácti členských zemí Mezinárodní federace sportovních televizí
a filmů. Pořadatelstvím mezinárodního festivalu sportovních filmů se
Liberec
řadí
k
velkým
a celosvětově proslulým městům
jako Los Angeles nebo Barcelona.
Liberecký festival má navíc úžasnou tradici a je opravdu velký,“ konstatoval Franco B. Ascani,
který pak zdůraznil, že sport je unikátním komunikačním prostředkem mezi národy. „V neposlední řadě
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sport přináší spoustu emocí, což je názorně vidět
právě v soutěžních snímcích našeho festivalu,“ doplnil Ascani.
O konečných výsledcích rozhodovala devítičlenná
odborná porota v čele s Františkem Kolářem. Vítězové soutěžních kategorií se po vzoru tradice mohou těšit na celosvětové festivalové finále v Miláně,
kde je čeká tvrdá konkurence vítězů ze všech dalších národních festivalů.
Ocenění si ze slavnostního večera v obřadní síni
odnesl také Franco B. Ascani, který získal Cenu Jiřího Kössla, udělovanou na návrh festivalové poroty
Českou olympijskou akademií. „Jde o ocenění za
dlouholetou práci a přínos pana prezidenta Ascaniho, který Mezinárodní federaci sportovních televizí
a filmů předsedá již od roku 1996,“ komentoval viceprezident libereckého festivalu Vladimír Boháč.
Kompletní výsledky dle kategorií:
HLAVNÍ CENA: 13. komnata Arnošta Petráčka (r.
Jiří Střecha)
Olympijské hry – olympijské ideje: Cyklus Sportovci – hrdinové (r. Miroslav Langer – Filip Slezák)
Dokumenty: The Birth of the Legion (r. Marcel Goedhart) / Nizozemsko
Sportovní osobnosti: Pavel Nedvěd a jeho osud
(r. Otakar Černý)
Děti a sport: Ty, Brďo - Sport (r. Vladimír Mráz)
Reportáže: Zprávičky - Sport (různí autoři)
Metodické a populárně vzdělávací snímky: Hopsasa – Ledový průšvih (r. Pavel Šimák)
Upoutávky: V nové kategorii festivalu nebyla udělena žádná cena.
Ceny poroty:
- Cyklus Doping – Top Secret: How Russia makes
Půta.
its Winners; Showdown for Russia; Russia’s Red
Herrings (r. Hajo Seppelt) / Německo
- Sprint to past (r. Fedor Selkin) / Rusko
- Due piedi sinistri (r. Isabella Salvetti) / Itálie
Ceny ředitele festivalu:
- Life story (r. Jan Křemen)
- Pozvánka do party hokejové přípravky (r. Jiří Novotný)
Cena České olympijské akademie: Longboard (r.
Anna Hempel, Willy Max Friedrich, František Čapek,
Michal Podroužek)
Cenu Jiřího Kössla, kterou na návrh festivalové
poroty uděluje Česká olympijská akademie, získal
Franco B. Ascani, a to za dlouholetou práci v čele
Mezinárodní federace sportovních televizí a filmů
(Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs - FICTS), jíž předsedá již od roku 1996.
Cenu milánského festivalu pak z rukou Franca B.
Ascaniho převzal hejtman Libereckého kraje Martin
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