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ČUS bude spolupracovat
s Českým rozhlasem

Příjmy z hazardu a podpora
sportu v „okresních“ městech

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Informace z jednání VV ČUS
konané dne 11. 3. 2014
Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval VV o postupech k získání finančních prostředků pro sport a ČUS
v roce 2014, ze všech zdrojů, včetně úsilí o navýšení loterních zdrojů eliminací nelegálních sázek a zvýšením odvodů z loterií. Dále informoval o záměru MŠMT využívat role
SCS ČUS a zřídit pro sport v krajích a regionech na ministerstvu samostatného pracovníka, za účelem posílení funkce SCS ČUS v krajích a okresech.
Jansta také popsal funkci a složení České Rady pro sport,
zřízené ministerstvem. ČUS bude mít v radě dva zástupce,
dále je v radě zastoupen ČOV, největší sportovní svazy a
politické strany. Výkonný výbor schválil nominaci Marka
Hájka za ČUS do Rady.
Předseda dále referoval o jednáních na MŠMT k rozdělení
prostředků v jednotlivých dotačních programech a o postupném navýšení rozpočtu MŠMT na rok 2014 o 300 mil.
Kč s tím, že o dalších 300 mil. se jedná tak, aby z navýšení
bylo více dislokováno do SK/TJ na údržbu a provoz.
VV projednával návrh programu, organizační záležitosti i
seznam hostů na dubnovou valnou hromadu ČUS. Na jednání byla rovněž zpráva o hospodaření a majetku ČUS
k 31.12. 2013. Předmětem jednání byl rovněž rozpočet pro
rok 2014. Materiál představil Pavel Benda, vyzdvihl změnu
oproti předchozím verzím, úpravu částky, plánované pro
daňové povinnosti a úpravu rozpočtu LA Zadov, z důvodů
nižších tržeb v lednu až březnu 2014, ovlivněných nepřízní zimního počasí.
VV na svém jednání řešil také návrh na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty, materiál pro VH bude dokončen po uzávěrce výběrového řízení. Valné hromadě
bude předložen návrh na odprodej nejvýhodnější nabídce.
Členové VV se zabývali i návrhy na přijetí nových členů
do ČUS a probrali předběžné výsledky hospodaření jednotlivých společností.
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Kolektivní sport - motor a zdraví sportu

NÁZOR MIROSLAVA JANSTY

Olympijské hry opět jak v kapce rosy odrazily zdraví českého sportu. Na jedné
straně medailová žeň a oprávněná hrdost. Na druhé straně poznání, že naše
úspěchy jsou založené spíše na individuálním mimořádném talentu a píli, na zapálenosti servisních týmů. Naše umístění
v kolektivních sportech, třeba v hokeji,
odráží realitu jinou. Náš sport churaví.
Ani náznakem nesnižuji význam individuálních sportů. Nedělím sporty na lepší a horší,
důležitější a méně důležité. Sport je sport a
nikdo v něm nemůže „kádrovat“. Každý
sport, stejně jako každý druh umění, má svoje. Kdybych měl porovnat individuální a kolektivní sport, byl by to asi příměr k lidskému
tělu nebo automobilu. Co je platné srdce jako zvon, když pumpuje do neprostupných
cév a ochablého těla? K čemu je nová titanová hřídel, když nejsou seřízené válce a
máme sjeté pneumatiky? Jeden orgán sám
– i když je významnou součástí celku, neznamená nic, pokud nefunguje v týmu, pokud nefunguje i jeho okolí. Jeden orgán je
možné transplantovat, součástku koupit novou. Ale aby fungoval celek, to je jiná věc.
Každý příměr kulhá, ale kolektivní sport dodává sportu přidanou hodnotu v míře, kterou
jinde hledáme stěží. Je spojen nejen
s
osvojováním
sportovní
techniky,
s podstoupením individuálního rizika, s překonáváním strachu, s vůlí, sebekázní, ale
také s obrovskou dynamikou sociálně psychologických procesů. Jakýkoliv sport přivádí člověka k realitě, vyplňuje emoční i pohybové prázdno, které zahání mladou generaci
(a nejen ji) do světa virtuálních a citově plochých fantazií a k hranicím sociálně patologického jednání. Každý sport zahání lenost a
pohodlnost.
Kolektivní sport má něco navíc. Produkuje
silné prožitky soudržnosti a sounáležitosti,
učí práci v týmu, pocitu osobní odpovědnosti
za vlastní výkon před kolektivem, onomu
mušketýrskému „jeden za všechny a všichni
za jednoho“. Je prostoupen smyslem pro
sociální součinnost, solidaritu, prohlubuje
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základy sociální inteligence, smysl pro budování sociální hierarchie, hodnotových žebříčků, konsensuálního myšlení, úsilí o sehranost, pomáhá překonávat nesoulad mezi
osobními aspiracemi a směrováním kolektivu, buduje tým, je příležitostí k přátelství a
k potkávání lidí.
Kolektivní sport dává celému sportu to, co
dává každý kolektiv, pomáhá lépe odolávat v
katastrofických situacích (co když se pár let
nenarodí žádná nová Sáblíková či Samková,
nebo si někdo zlomí nohu?). Lépe odolává
konkurenci (stačí spadnout na první překážce a je po medaili).
Je však mnohem náročnější na organizaci.
Je dražší, potřebuje hřiště, haly. Ale tvoří
základnu sportu, fundament masového sportování. Jeden z pilířů fyzického a mentálního
zdraví společnosti.
Drahota kolektivních sportů je jen povrchní
dojem. Ano, hala pro hokej nebo basketbal
je drahá, fotbalové hřiště také. Ale hrají tu
desetitisíce lidí. Kdybychom hypoteticky
chtěli, aby každý ve stejné míře sportoval
individuálně, aby každý měl svoji kladinu,
běžeckou dráhu, trenéra, žíněnku nebo lyže,
vyšlo by to dráž. Podle mě je pro sport a tím i
celou společnost daleko levnější hala nebo
hřiště, ve které hrají a cvičí denně stovky lidí.
Vejdou se tam pokaždé i ti „individuálové“.
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V kolektivních sportech je možné hledat a
nalézat lépe špičkové talenty pro sport individuální. Naopak to jde už stěží.
Proto se již delší dobu snažím nalézat širší
konsensus pro vyváženější podporu individuálních a kolektivních sportů. Bohužel, někdy
lesk individuálního zlata vede k přílišné zahleděnosti do sebe, k větší umanutosti do
péče o jednotlivé osobnosti a realizační
týmy, nežli o to, z čeho se sportovní individuality ve skutečnosti rodí.
Bez masové základny, bez fotbalů, hokejů,
basketbalů, volejbalů, házených … a vůbec
kolektivních sportů budeme vždy jen čekat,
kdy se geny výjimečného manželského páru

pomíchají tak výjimečně, že třeba zase někdy budeme mít osm olympijských medailí,
ale ani jednu z kolektivního sportu.
Jestli se něco zásadního ve sportu nezmění,
nebudeme mít na příštích letních olympijských hrách ani basketbalistky, které za samostatné České republiky jako jediné reprezentovaly kolektivní sporty. A umístění našich
hokejistů v Soči se může stát jejich labutí písní.

Česká unie sportu podepsala Deklaraci
o spolupráci s Českým rozhlasem
Předseda České unie sportu a místopředseda Českého olympijského výboru Miroslav Jansta
a generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan podepsali Deklaraci o spolupráci mezi ČUS
a ČRo.
Předseda ČUS Miroslav Jansta je novou formou spolupráce s ČRo velmi potěšen: „Je to velmi dobrá zpráva pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v největším sportovním spolku v ČR – České unii sportu. Pro sportovní prostředí to znamená další zásadní krok ke zlepšení komunikace sportovních aktivit směrem k široké veřejnosti.“
„Jsem rád, že Český rozhlas může podpořit vedle profesionálního také amatérský
sport. Během prvního roku spolupráce jsem se rozhodl udělit speciální podporu 5 sportovním akcím, jejichž klání bude oceněno Pohárem generálního ředitele Českého rozhlasu,“ prohlásil generální ředitel
Českého rozhlasu Peter Duhan.
Dohoda je uzavřena na čtyřleté období.
Spolupráce se bude týkat především celostátního projektu „Sportuj s námi“ a dalších sportovních aktivit, jenž se budou
v následujících letech odehrávat pod hlavičkou ČUS, jako jsou Sportovní hry seniorů, určené nejvyšší věkové kategorii sportovců či Firemní hry, které se budou konat
v rámci společenské odpovědnosti firem.
Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS
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Nad dopisy čtenářů
Dotaz: Dobrý den, reaguji na článek ve Zpravodaji ČUS 1/2014 ohledně příležitostného prodeje
lihu sportovními kluby. Dle názoru našeho živnostenského úřadu by i v případě příležitostného
prodeje lihovin, např. na zábavách a slavnostech měly sportovní kluby povinnost vyřídit si koncesi a živnostenské oprávnění k prodeji lihovin. Což tedy je v našem případě problém, zejména
z důvodu nutnosti uvést oprávněnou osobu, odpovědnou za provozování živnosti. Uvítali bychom
názor v této záležitosti.
Uvedený dotaz svědčí o tom, že ze strany mnoha živnostenských úřadů nedošlo k pochopení nové
právní úpravy, vyžadující pro prodej lihovin koncesi. Jedná se o to, že jakákoli činnost (např. prodej
lihovin) musí nejprve splňovat obecné znaky živnostenského oprávnění, aby následně mohlo být
posouzeno, zda se jedná o živnost vyžadující „normální“ živnostenské oprávnění nebo „zpřísněné“,
tedy koncesi.
Zák.č. 455/1991Sb. živnostenský zákon definuje v §2 živnost jako soustavnou činnost, provozovanou
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Všechny tyto podmínky musí být splněny najednou, aby se jednalo o živnost. Pokud některá z nich chybí, nelze činnost (včetně prodeje alkoholu) považovat za živnost. Dosažení zisku není jediným ukazatelem, podle
kterého lze posuzovat, zda se o živnost jedná či nikoli. V případě příležitostného prodeje chybí minimálně jeden podstatný znak živnosti uvedený v §2 cit. zákona, a to soustavnost takové činnosti.
Vzhledem k tomu, že takovýchto dotazů přibývá, doplňujeme informaci uveřejněnou ve Zpravodaji
ČUS 1/2014 takto:

Povinnosti při prodeji alkoholu
Pokud SK/TJ provozují restauraci, ubytovnu, hospodu atd. na základě živnostenského oprávnění (a to
by měly, neboť takovou činnost nelze podřadit pod činnost vyplývající z jejich poslání), pak je třeba, aby si do 17. 4. 2014
požádaly příslušný živnostenský úřad o vydání koncese na
prodej lihu (výrobky, které jsou považovány za líh, jsou definovány tak, že obsahují nejméně 15% objemových lihu, tj. nepatří
sem např. pivo či víno). Dále je třeba dodržovat podmínky dané zákonem č. 307/2013Sb. pro konečného prodejce lihu, tedy
zejména prodávat (či jinak převádět) pouze označený líh (s
kolkem) a ten od dodavatelů kupovat jen ve spotřebitelských
balení (nádoba nebo obal o obejmu do 1 litru nebo nad 1 litr a
současně do 3 litrů, pokud se jedná o obal ze skla). Podmínky
nejsou složité, lze s jistým zjednodušením říci, že koncesi dostane každý, kdo si o ní požádá (má-li již nějakou jinou živnost). Ale je vhodné s vyřizováním začít co nejdřív, a to
z praktických důvodů, neboť s blížícím se konečným datem, se
asi budou dost tvořit fronty.
Pokud jde o jednorázové akce typu uspořádání zábavy, plesu
atd., pak se nejedná o živnostenské podnikání (není zde znak
Mediální partneři ČUS
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soustavnosti takové činnosti) a žádat o uvedenou koncesi není třeba. Zde je třeba plnit pouze povinnost, která je pro nakládání s lihem stanovena úplně pro všechny, tedy prodávat jedině označený líh (s
kolkem).
V případě, že úředníci na živnostenském úřadě tvrdí, že živnostenské oprávnění (u alkoholu ve formě
koncese) musí mít SK/TJ i pro shora uvedené ojedinělé případy (např. při pořádání akce několikrát či
dokonce pouze jednou do roka), je třeba zaslat na živnostenský úřad oficiální písemný požadavek na
vysvětlení. SK/TJ by měly zejména požadovat, aby jim bylo sděleno, kterým konkrétním zákonným
ustanovením takový názor živnostenský úřad odůvodňuje a jak se vypořádá se zákonnou definicí živnosti v ustanovení §2 zák.č. 455/1991Sb., jakožto soustavné činnosti, provozované samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, když všechny tyto podmínky musí být splněny najednou, aby se jednalo o živnost. Při žádném výkladu ať již právním či gramatickém
nelze dospět k závěru, že v případě pořádání akce pouze několikrát do roka se jedná o činnost soustavnou. Za soustavnou činnost lze zcela nepochybně označit pouze činnost, která probíhá neustále,
nepřetržitě. Nikoli pouze několikrát za rok.

Gabriela Petrusová
vedoucí Legislativně právního odboru ČUS

Kontrola zápisu ve spolkovém rejstříku
Jak jsme Vás informovali na webu ČUS a v předchozích vydáních Zpravodaje ČUS mělo, dle § 125
zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, předat Ministerstvu vnitra
ČR veškeré spisy registrovaných občanských sdružení příslušným rejstříkovým soudům.
V této souvislosti došlo k nahrazení dosud používaných identifikačních údajů registrace u MV ČR a
registračního čísla stanov zápisem ve spolkovém rejstříku, který má tuto podobu:
spisová značka: L (oddíl) číslo vložky (číslo stanovené příslušným rejstříkovým soudem), vedená u ...
(příslušného rejstříkového soudu)
Identifikační číslo zůstává shodné a je i nadále jedním ze základních identifikátorů spolku. Nově zakládaným spolkům přidělují IČ rejstříkové soudy.
Zápis ve spolkovém rejstříku si můžete ověřit, což vřele doporučujeme, po zadání IČ
nebo názvu SK/TJ na této adrese: https://
or.justice.cz/ias/ui/rejstrik .
Přinejmenším získáte přehled pod jaký rejstříkový soud spadá agenda Vašeho SK/TJ.
David Kovář
management sportu ČUS
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Příjmy z hazardu a podpora sportu v „okresních“ městech

Tisková zpráva ČUS ze dne 25. března 2014
Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, schválená na sklonku roku
2011, platná od 1. 1. 2012 zásadním způsobem
změnila odvodové povinnosti provozovatelů loterií
a jiných podobných her.
Došlo ke sjednocení výše odvodu a ke změně
z odvodu na veřejně prospěšné účely určené provozovatelem na odvod formou „daně“ příslušnému
finančnímu úřadu. Zákon dále stanovil rozdělení
takto nově získaných příjmů státního rozpočtu mezi stát a jednotlivé obce, na jejichž území je zdaňovaná činnost provozována.
Česká unie sportu se od počátku roku 2012
snažila nejen prostřednictvím sítě SCS vyvíjet tlak
na obecní a městské samosprávy, aby prostředky,
které dříve z valné většiny směřovaly na podporu veřejně prospěšných aktivit, přesměrovaly obce zejména do sportu.
Průběžným shromažďováním reakcí z členských SK a TJ, měst a obcí se podařilo získat přehled o
praktickém naplňování proklamací některých starostů a Svazu měst a obcí ČR o výrazné podpoře sportu
z těchto zdrojů.
Podle zprávy Ministerstva financí ČR narostly celkové příjmy měst a obcí z loterií a jiných podobných
her z 2,7 mld. Kč v roce 2011 na 5,7 mld. Kč v roce 2012. Příjmy se tedy více než zdvojnásobily o 3 mld.
Kč.
Ve zkoumaném vzorku 74 bývalých okresních měst došlo k nárůstu příjmů z loterií a jiných podobných
her ze zhruba 944 mil. Kč v roce 2011 na 2,44 mld. Kč v roce 2013. Celkové příjmy vybraných měst se
tedy zvýšily zhruba o 1,5 mld. Kč a dosáhly více než dvou a půl násobku stavu před novelou zákona.
Údaje z těchto měst tedy představují více než třetinu všech příjmů poskytnutých městům a obcím v ČR
z odvodů z loterií a jiných podobných her.
Přímá podpora sportu, včetně výdajů na provoz sportovních zařízení v majetku měst, se zvýšila pouze
o 300 mil. Kč, tedy o 16% a pro rok 2014 dosud známé plány měst zásadní změnu k lepšímu nenaznačují.
Investiční výdaje měst na sport a tělovýchovu se celkově proti roku 2011 také snížily, s jedinou výraznou odchylkou ve městě Ostravě, kde vzrostly o více než 1 mld. Kč.
Minimum měst např. Jihlava a Opava přijala zastupitelstvem Koncepci financování z příjmů získaných
zdaněním hazardu. V Opavě dokonce garantují zastupitelé sportu 60% a z toho 1/3 přímo pro Sportovní
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kluby a Tělovýchovné jednoty. V Jihlavě jde do sportu 80%. Ostrava vyčnívá investicemi do sportovních
zařízení a právem je Evropským městem sportu.

Graf: Příjmy měst z „hazardu“ a jejich výdaje na sport za roky 2011 až 2013

Tabulka: Příjmy měst z „hazardu“ a jejich výdaje na sport za roky 2011 až 2013

Součet 74 bývalých okresních měst za ČR (bez Prahy)
2011
Výdaje na sport celkem bez
investic Ostravy
Příjmy z hazardu
Přímá podpora sportu
Sport. investice bez města Ostravy

2012

2013

2 859 mil. Kč

2 685 mil. Kč

3 001 mil. Kč

944 mil. Kč
1 884 mil. Kč
975 mil. Kč

2 123 mil. Kč
2 165 mil. Kč
520 mil. Kč

2 440 mil. Kč
2 192 mil. Kč
809 mil. Kč

Ze statistiky vyplývá, že většina měst vůbec nepoužila prostředky získané zdaněním hazardu ve prospěch sportu. Pouhé přehození výdajů na sport, která města vydávala před rokem 2012 do „plateb
z hazardních daní“, neznamená vyšší výdaje do sportu v regionech ze zdaněného hazardu. Některá
města např. Příbram nebo Vyškov dokonce nezvýšila přímou podporu sportu vůbec.
Vyhodnocený vzorek největších měst, která obdržela více než 1/3 daní z hazardu určených obcím, neodráží stav v malých obcích, kde sport a místní SK/TJ podporují a podporovaly i před změnou zdanění
hazardu. Stejně tak hlavní město Praha zvýšené příjmy z hazardu nasměrovalo do sportu.

Z podkladů servisních center sportu okresních sdružení ČUS
zpracovala Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí
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V řídících pozicích ve sportu dlouhodobě chybí ženy
Na výzvu organizačního výboru IWG Světové
konference Ženy a sport shromáždila Komise
sportu žen ČOV opět po čtyřech letech data týkající se zastoupení žen a mužů v řídících pozicích
ve sportu. V případě svazů osmdesáti hlavních a
olympijských sportů (dle přehledu MŠMT) se situace příliš nemění. V jejich vedení je jen 11 %
žen (72 z 632) – v prosinci 2010 to bylo necelých
10 % žen (60 z 618),
z toho jen 6 svazů
má
momentálně
v čele předsedkyni
(aerobik,
autaokruhy, badminton,
tanec, krasobruslení, moderní gymnastika). Oproti roku
2010 přibyly tři. Co
také zůstává bez
výraznější změny, je
počet svazů úplně
bez žen ve výkonném výboru. Ani jednu zástupkyni v něm
nemá 41 sportovních svazů, a to včetně řídicích
orgánů sportů jako je basketbal, biatlon, cyklistika, florbal, kanoistika, lyžování, softbal, volejbal

nebo tenis. Tato situace je téměř totožná jako
v roce 2010, kdy ženy nebyly zastoupeny ve výkonném výboru u 45 z 80 sportů. Z dat také vyplývá, že pozice generálního sekretáře svazů je
ženami aktuálně obsazena ve 23 případech.
Ze střešních organizací pak má nula žen ve
svém předsednictvu Česká unie sportu, ČUBU a
Autoklub ČR. Jedinou
předsedkyni
resp. starostku má
Česká obec sokolská.
Celkem
je
v devíti střešních
organizacích 17 žen
a 109 mužů ve výkonných výborech,
což je 13 %.

Další informace naleznete také na webu Komise
sportu žen – www.olympic.cz/ksz

Členství ve sportovních organizacích
Kdo je a kdo již není členem sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty a jak toto členství souvisí s členstvím v národní sportovním svazu
případně s členstvím v České unii sportu? To jsou základní otázky, na
které bychom v tomto článku rádi odpověděli. Tyto otázky vyvstaly mimo
jiné v souvislosti se sběrem údajů o stavu členské základny ČUS.

No

vák

Členství v SK/TJ
Obecně platí, že základním dokumentem spolku, dříve občanského sdružení, jsou jeho stanovy. Jejich ustanovení, která pochopitelně nesmí být v rozporu se zákonem, platí pro všechny členy spolku. Je
tedy v zájmu všech, byť i jen zájemců o členství v SK, TJ, sportovním svazu nebo střešní organizaci
seznámit se s jejich zněním.
Zákon o sdružování občanů ponechával občanským sdružením téměř úplnou volnost v úpravě vlastních stanov. V praxi se tedy stanovy jednotlivých spolků založených před začátkem letošního roku velice liší.

Mediální partneři ČUS
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Přesto se domníváme, že většina sportovních organizací ve svých stanovách otázku členství řešenou
má.
Také nová právní úprava spolků ponechává při tvorbě stanov dostatečnou volnost a ani podle ní není
povinností spolku vést seznam svých členů. I nadále pouze vyžaduje, aby stanovy obsahovaly práva a
povinnosti členů, ale jejich konkrétní podobu, včetně otázek s členstvím souvisejících, si spolky mohou
upravit dle své potřeby.

Více informací k dopadům občanského zákoníku na sportovní prostředí naleznete na webu ČUS
(http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novy-obcansky-zakonik.html) a s úpravou stanov do podoby
odpovídající NOZ Vám již od poloviny dubna budou schopni poradit pracovníci okresních SCS při
OS ČUS.

Spolek (SK/TJ, svaz) sám si tedy může určit, zda vůbec a jakým způsobem povede evidenci svých členů. Zde je třeba upozornit, že pokud spolek evidenci vede, musí dodržet určité minimální požadavky
stanovené zákonem. Ty však nejsou příliš náročné a už vůbec ne v případě, kdy evidence členů nebude veřejně přístupná.
Příklad úpravy evidence členů nabízíme ve vzoru stanov pro SK a TJ (podle staré legislativy) dostupného na webu ČUS, ve kterém stanovuje obecné zásady členství valná hromada klubu a o přijetí konkrétních členů dle těchto podmínek rozhoduje výkonný výbor klubu. Obecné zásady členství by tedy
měly být obsaženy v některém z předchozích usnesení VH klubu. Toto usnesení může stanovovat také
náležitosti přihlášky k členství. Přehled o členech klubu by měl mít podle této úpravy stanov výkonný
výbor klubu.
Tato úprava se může zdát příliš formální zejména v malých klubech nebo jejich oddílech, kde se všichni členové znají osobně, ale i malý klub může žádat o příspěvky a dotace. Předložení evidence členů
bývá jednou ze základních podmínek.
Vést seznam členů lze tedy jen doporučit, a to i u toho důvodu, že se tak klub vyhne komplikacím při
změně svého vedení nebo třeba jen nejasnostem při hlasováních na VH nebo členských schůzích.
Členem SK, TJ se tedy fyzická osoba stává splněním podmínek a postupů určených stanovami,
případně dalšími vnitřními předpisy, konkrétního SK/TJ.
Vedle zákona samotného je však klub
většinou vázán také pravidly a předpisy
zastřešujícího spolku – národního sportovního svazu nebo střešní organizace.
Členství v zastřešujícím spolku je pochopitelně dobrovolné a přináší určitá
práva a povinnosti, které je třeba respektovat. Například Stanovy České
unie sportu ukládají všem organizačním článkům, jejich členům a pověřeným zástupcům, tedy všem členským SK, TJ a národním sportovním
svazům, vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom ČUS
na vyzvání příslušná statistická šetření. Oním vyzváním je každoročně vydávaný pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu
členské základny, který mimo jiné stanoví, že jedním z identifikačních údajů členů je rodné číslo, bez
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kterého není možné člena v rámci ČUS evidovat, protože adekvátní náhrada tohoto jedinečného identifikátoru zatím není k dispozici.
Také Fotbalová asociace České republiky vyžaduje při prvotní přímé registraci člena jeho rodné číslo,
které následně nahradí přidělením ID.
SK a TJ tedy musí brát při úpravě vlastních stanov do úvahy také ustanovení stanov a dalších vnitřních
předpisů zastřešujících sportovních organizací, jejichž členy chtějí být.
V souvislosti opakovaně připomínáme, že je třeba dodržet i podmínky ochrany osobních údajů, tj. zajistit souhlas člena se zpracováním jeho osobních údajů a informovat členy o tom, že jejich osobní údaje mohou být poskytovány i třetím osobám, zejména v souvislosti s plněním povinnosti vůči zastřešujícím organizacím (např. ČUS a národním sportovním svazům) a při podávání žádostí o dotace
z veřejných rozpočtů (např. MŠMT, obcím, krajům).
Členství v národním sportovním svazu
Členství v národním sportovním svazu je v praxi řešeno dvěma základními způsoby:
Přímé členství FO ve svazu na základě přihlášky
V tomto případě se jednotlivec sám přímo hlásí dle podmínek stanovených svazem k členství v něm.
Toto přímé členství může být stanovami nebo jinými vnitřními předpisy svazu podmíněno členstvím
v SK/TJ (oddílu) účastnícím se soutěží svazu, ale také nemusí.
Nepřímé členství FO ve svazu na základě členství v členském SK/TJ
Pokud jsou členy svazu dle jeho stanov SK, TJ případně jejich oddíly, které svazu hlásí své členy, FO,
jedná se o nepřímé členství. To může mít různou formu a podobu, SK a TJ mohou hlásit všechny své
členy nebo jen jejich část účastnící se soutěží svazu.
Členem národního sportovního svazu se tedy fyzická osoba stává splněním podmínek a postupů určených stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy, konkrétního svazu.
V praxi je tedy možné, že členství v národním sportovním svazu, střešní organizaci je podmíněno členstvím v SK/TJ (jejich oddílu) a zánikem členství v SK/TJ zaniká také členství v příslušném sportovním
svazu, střešní organizaci. Zatím jsme se však nesetkali se stanovami SK/TJ, kde by bylo podmínkou
členství v nich, členství ve svazu nebo střešní organizaci a zánikem členství ve svazu, střešní organizaci, by automaticky zanikalo členství v SK/TJ (jejich oddílu).
Poctivé, hodnověrné a prokazatelné vedení evidence členů je jedním ze znaků dobře fungujícího SK/
TJ.
Vést si evidenci členské základny je jednou z podmínek pro poskytnutí finančních dotací z většiny municipalit i od státních institucích. Evidované členství přináší i další výhody, byť jsou tyto výhody
v současné době spíše nepřímé. Jde například o úrazové pojištění účastníků sportovních akcí sdružených spolků. V případě, kdy klub nevede věrohodnou evidenci členské základny, vystavuje své členy
riziku zneplatnění úrazového pojištění platného pro členy ČUS. Obdobná situace nastává při pojištění
odpovědnosti trenérů. Vedení členské základny je střešními sportovními organizacemi vyžadováno a
fungování sportovního prostření bez ní si lze jen obtížně představit.
David Kovář
management sportu ČUS

Mediální partneři ČUS
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Záštity České unie sportu a předsedy ČUS
Záštita je vyjádření podpory pořadateli a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že ČUS
považuje sportovní akci za důležitou a hodnou pozornosti. ČUS uděluje záštitu Předsedy ČUS a Záštitu ČUS. Udělení záštity se řídí pravidly a splněním podmínek ze strany žadatele uvedených
ve Směrnici ČUS 1/2013 ze dne 14.5.2013 o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny.

Profesionální sport a pracovní právo
Předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta přijal záštitu nad vědeckou
konferencí "Profesionální sport a pracovní právo", která se bude konat 19. června 2014. Jednodenní mezinárodní konferenci pořádá katedra pracovního práva
a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Cílem konference je získat poznatky z odborné vědecké diskuze a snaha o
praktickou realizaci bližšího sepětí profesionálního sportu a pracovního práva.

XXXI. Turistický pochod krajem Oty Pavla
Předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta navazuje na osobní záštitu z loňského roku a i letos podporuje turistický pochod krajem Oty Pavla v malebné přírodě kolem řeky Berounky. Turistický
pochod otevřený široké veřejnosti se bude konat 21. června 2014. Pro účastníky budou připraveny tratě v délkách 10, 15 a 25 km v okolí obce Branov.

ME v baseballu proběhne v září
Po prázdninách se v České republice uskuteční svátek baseballu, nejvýznamnější akce roku Mistrovství Evropy. ME získalo záštitu Předsedy ČUS a o jeho přípravách a průběhu
vás budeme informovat. Hrát se bude na nových stadionech
v Ostravě, Brně a Třebíči. Reprezentační tým bude usilovat o
medaili, je to reálný cíl, pátí byli jak v roce 2005 tak na posledním ME.
Turnaj začne v pátek 12. září v Ostravě zápasem ČR proti
Rusku. Hned druhý den v sobotu nás čeká Holandsko,
v neděli a pondělí Řecko a Chorvatsko. Věříme, že poslední
zápas se silným Španělskem v úterý 16. září se už bude počítat do finálové skupiny. Ve středu se týmy přesunou do
Brna kde se odehraje finálová část od čtvrtka 18. září do soboty 20. září.
Do Brna také dorazí tři nejlepší týmy z druhé skupiny
v Regensburgu. Nebude chybět Itálie obhájce titulu, ale o
další dvě místa bude velký boj, domácí Německo, silné
Švédsko a na posilách ze zámoří postavené týmy Velké Británie a Francie.

Sporťáček 2014
Akce Sporťáček 2014 je podporována prostřednictvím Záštity ČUS. V letošním roce se festival Sporťáček rozšiřuje vedle Prahy také do Plzně a
Ostravy, kde budou mít možnost prezentovat svou činnost a oslovit tak
nové členy místní sportovní svazy, kluby a oddíly. Rodiče mají možnost
z přehledné nabídky vybrat sportovní aktivity pro své děti. Na akci se mohou, mimo obecné prezentace, rodiče s dětmi se sporty seznámit i názorně, a to díky exibicím na pódiu a rozhovorům se sportovci. Více
na www.sportacek.cz .
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Sportovní Hry Seniorů 2014
Nad akcí Sportovní hry seniorů převzala záštitu Česká unie
sportu. Sdružení „Buď fit seniore“ v čele s Davidem Hufem
organizuje v průběhu celého roku širokou paletu sportovních
a pohybových aktivit pro seniory. Vyvrcholením těchto aktivit
podporujících vyplnění volného času seniorů a zlepšení jejich
fyzické i duševní kondice budou Sportovní Hry Seniorů
2014, které se uskuteční na Stadionu mládeže Kotlářka ve
středu 4. června 2014. V rámci programu her určeného rekreačním "sportovcům" z řad starší generace si účastníci budou moci poměřit síly v disciplínách jako nordic walking, pétanque, hod na cíl, přehazovaná, lukostřelba, jóga pro seniory, nebo se budou moci dozvědět
řadu zajímavých informací například o zdravém životním stylu v rámci doprovodných přednášek. Více na www.budfitseniore.cz .

Kalendář akcí Sportuj s námi !- duben 2014
Jak jsme vás v minulém čísle Zpravodaje informovali, v roce 2014 probíhá pilotní ročník projektu ČUS
- Sportuj s námi!, v jehož rámci mělo být původně uskutečněno 178 sportovních akcí ve více než 40
sportovních disciplínách na území celé ČR.

Z de vám nabízíme přehled akcí od 1. dubna 2014 do 14. května 2014
1.4.2014

Karlovy
Vary

30. ročník "Pochod Karla TJ Sokol Chyše, p. Prokop, tel.
Čapka"
603861048, l.prokop@vpagro.cz

Pochod údolím Karla Čapka - údolím
Střely pro širokou veřejnost.

2.4.2014

Plzeň město

Běh okolo Zámečku (33.
ročník)

TK Jaso Plzeň, Ing.Karel Sopr, karel.sopr@denik.cz, 724026624

veřejný závod v přespolním běhu pro
všechny věkové kategorie, tratě v polesí Zámeček v Plzni - Radčicích, 19

5.4.2014

Ostrava

Otevírání Ostravice

Spolek vodáků Campanula, Vyhňák,
731 414 205, fran.vyhnak@volny.cz

5. a 6. 4. - Dvoudenní sjezd od hráze
na Ostravici.

6.4.2014

Blansko

Otvírání řeky Svitavy

11.4.2014

Třebíč

VSK Rájec-Jestřebí, Jiří Bosák,
jiri.bosak@email.cz, 721 232 969
XI. Ročník třebíčské ku- Jaroslav Dobeš, TJ Třebíč, tel. 568
želkářské amatérské ligy 844 740
2014-2015

Vodácké splutí řeky Svitavy pro širokou veřejnost
Dlouhodobá otevřená soutěž družstev
neregistrovaných hráčů kuželek.

11.4.2014

Žďár nad
Sázavou

Okresní tělovýchovná
akademie

Festival sportu organizovaný ve spolupráci s regionálně činnými SK a TJ
určený dětem, mládeži i dospělým.

12.4.2014

Jihlava

XXIX. Ročník - Velikonoč- Lukáš Mazal, 602 944 173,
ní turnaj ve stolním tenise sk.telc@tiscali.cz
dospělých o "Přeborníka
města TELČE"

Turnaj ve stolním tenise pro dospělé,
3 kategorie (open, veteráni, po okresní
soutěž).

19.4.2014

Beroun

31. roč. Běhu přes Měst- p. Vondra, 606953864
skou horu

Krosový závod v běhu pro veřejnost
po zpevněných cestách parku.

19.4.2014

Rychnov 44. ROČNÍK "O vepřové
nad Kněž- speciality"
nou

Sokol Čestice, Miroslav Charvát, Čes- 19. a 20. 4. - Volejbalový turnaj pro
tice 117., 517 41 Kostelec n.O., MO- veřejnost, kategorie muži, ženy, kadeti
BIL: 607 886 507, ea kadetky.
mail:cstv.rk@worldonline.cz

19.4.2014

Zlín

Soutěžní nábor do všesportovní přípravky

Janeba Jar. janebazlin@seznam.cz,
777863963

Náborová soutěž pro děti 8 až 12 let,
trojskok a hod medicimbálem přes
hlavu.

23.4.2014

Ostrava

Středeční lukostřelecké
závody

TJ Mariánské Hory, Masár,
732733665,jan.masar@cpzp.cz

23..4. - 24. 9. - Středeční lukostřelecké
závody - pro neregistrované i registrované střelce z luku 15.30 - 18.30 hod.

Mediální partneři ČUS
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26.4.2014

Nový Jičín Pochod za pohledy z Rybí TJ Sokol Rybí, Pavlína Havrlantová (39. ročník)
předseda, tel. 776 591 310

Pochod určený rodinám s dětmi (15
km s pohádkovým lesem) i všem ostatním (25 km).

26.4.2014

Rychnov
40. ROČNÍK- Cikánské Toulky OHNIŠOV, Iva Jakubská, 517
nad Kněž- toulky – Toulky OHNIŠOV 84 Ohnišov, MOBIL: 736 209 408,
nou
http://www.ohnisov.cz/

Turistická akce pro všechny - muži,
ženy, děti, celé rodiny. Cyklo 25 a 50
km pěší 15 a 25 km, pohádkový les 7
km.

27.4.2014

Kutná Hora Den zdraví

Sportovní den pro děti 4-15 let v plaveckém bazénu. Soutěže v plavání, v
potápění, na nafukovacím raftu aj.

27.4.2014

Praha

TJ Sparta Kutná Hora, p. Hadrovský,
tel. 327512041

2. závod Pražského MTB SK Cyklistů Praha,Viktor Zaplepoháru
tal,zapletal.vik@gmail.com,
777262021, jara.krakovicova@gmail.com, http://
prahamtb.cz/
ŠUMPERK Hanušovické volejbalové SK Hanušovice, Pavel Podvolecdebly (17. ročník)
ký, skhanusovice@seznam.cz,
732264952

Seriál závodů nejen v XC pro širokou
veřejnost.

1.5.2014

Hradec
Králové

Pochod okolo Hradce

SKVS Slavia HK, Lucie Horká,
721251573

Květen - termín nebyl přesně stanoven
- Cyklo a pěší turistika především pro
děti a handicapované osoby (děti, maminky s kočárky, vozíčkáři…)

1.5.2014

Kladno

Memoriál Petra Slance

p. Nepil, pavelnepil@seznam.cz,
774777477

květen - červen - Halový futsalový turnaj pro registrované i neregistrované
hráče.

1.5.2014

Olomouc

Zlatá liga - náborové akce AK Olomouc, Mir. Hrabal
-atletika
email:mir.hrabal@seznam.cz

1.5.2014

Plzeň-sever Turnaj ve volejbalu šestek VK Kralovice, Marcel Fryček, tel. 373
397 676, e-mail: marco.tour@seznam.cz

Turnaj ve volejbalu šestek, muži.

1.5.2014

Svitavy

Okresní olympiáda

Regionální sdružení sportů Svitavy,
603 761 373, Kadlec

Tradiční multisportovní dětská olympiáda ZŠ a SŠ

1.5.2014

Znojmo

Dětský pětiboj (10. ročník) TJ Sokol Dobšice, Dušan Spousta,
739 842 370

Tradiční závod pro děti do 15-ti let ve
čtyřech věkových kategoriích. Disciplíny – sprint 50/60 m, běh na 300/500
m, skok daleký, hod kriketovým míčkem/granátem, střelba na cíl vzduchovkou

4.5.2014

Znojmo

Dětské jarní řádění

Náborová akce pro žáky znojemských
MŠ a ZŠ

8.5.2014

JH

"Atletický Jindřicháč"

8.5.2014

Klatovy

Mochtínský přespolní běh TJ Sokol Mochtín, Karel Šot, karel.sot@seznam.cz, 605357370,
376315974

42. ročník běžeckého závodu pro
všechny věkové kategorie, tratě jsou
od 100 m do 4000 m. Je součástí celookresní soutěže běžců mimo dráhu.
Předpokládaný počet účastníků: 130.

10.5.2014

Beroun

41. ročník pochodu Jarním pí Muchlová, 603575503
Českým krasem

Turistický pochod pro veřejnost na
trasách 15, 20, 25, 35 a 50 km v
CHKO Český kras.

11.5.2014

Přerov

Nadační běh s Mamutem SK Přerov-oddíl atletiky, Klvaňa VácPřerovem
lav, klvana@szdc.cz; 606 721 550

Nadační běh městem pro všechny
kategorie (od atlet.přípravek až po
veterány) .

14.5.2014

Svitavy

Běh městem

Tradiční běh kolem hradeb.

27.4.2014
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SK AEROBIC PROFESSIONAL Znojmo a SK INLINE Znojmo, Mgr. František Protivínský, http://www.aerobicprofessional.cz/
SK OK J. Hradec., Otakar Kinšt,
skokjh@quick.cz, kinstota@seznam.cz, m. 606 934 098

atlet.Polička 608 266 982 Kacálek

Seriál veřejných turnajů, kterých je
možné se účastnit i jednotlivě.

květen - termín nebyl přesně stanoven
- Otevřené náborové atletické závody
pro mládež z blízkého i vzdálenějšího
okolí.

8.5. a 28. 9. - Atletické běžecké závody pro všechny věkové kategorie.

Mediální partneři ČUS

Účetní a mzdová poradna
Vzhledem k množství dotazů spojených s účetnictvím jsme se
rozhodli zřídit pro vaše potřeby informační mailovou schránku.
Na dotazy budeme odpovídat jednotlivě a v případě, že se bude jednat o problém, který bude obecný, budeme jej zveřejnovat ve Zpravodaji ČUS.
Vše záleží na vašich dotazech. Pokud máte nějaký problém, se
kterým si nevíte rady a potřebujete s ním pomoci, využijte této
mailové adresy poradna@cuscz.cz a napište nám.
Ke konzultacím problematiky účetnictví využívejte také pracovišť Servisních center sportu při
okresních sdruženích ČUS. SCS vám povedou účetnictví pro váš sportovní klub, nebo vám
rádi poradí v konkrétních případech.

Antidoping
Pomáhal Rusům xenon?
Jedna z lékařských tezí tvrdí, že vzácný plyn xenon, který údajně inhalovali sportovci Ruska přímo
v Soči, podněcuje ke zvýšené tvorbě hormonu erythropoetinu (EPO), a tak si mohou sportovci napomáhat k nedovolenému zvýšení výkonnosti hlavně ve vytrvalostních disciplínách.
Obvinění z jeho zneužití tak vrhá stín na ruské sportovce, kteří získali v Soči celkem 33 medailí a nakonec vyhráli hodnocení národů.
Německá televizní stanice WDR uvedla, že vdechování tohoto plynu bylo velice rozšířené mezi ruskými sportovci již před olympiádou v Athénách v roce 2004. V pořadu „Sport inside“ této německé televize byl citován dokument z Ruského ministerstva sportu, kde se doporučuje využití xenonu „s cílem
zvýšit výkonnost sportovců“.
Podle dopingového analytika Maria Thevise z akreditované laboratoře WADA z Kolína nad Rýnem nemohlo být stávajícími metodami užívání tohoto plynu odhaleno.Dále tento expert uvedl, že evropští
vědci již testovali účinnost xenonu na myších. „Během jednoho dne (za 24 hodin) stoupla produkce
EPO z hodnoty 1,6 na 160 procent. To je výrazné zvýšení,“ uvedl Thevis. Podle něj je pravděpodobné,
že stejný účinek by mohlo mít užívání xenonu i u lidí.
Prezident Světové antidopingové agentury WADA sir Craig Reedie již přislíbil, že se „budou těmito informacemi urychleně zabývat“.
„Musíme najisto vědět, zda se jedná o doping a zda při případném vyšetřování nebude možné říci, že
regule nehovoří jasně“, doplnil bývalý šéf WADA Dick Pound z Kanady. Na závěr ještě vyslovil svoji
domněnku: “Tato metoda byla vyvinuta výhradně kvůli tomu, aby zvýšila výkonnost – pro mě je to doping“.
Jak se tedy zdá, budou mít Hry v Soči asi i nepříjemnou dohru, o což asi nikdo, hlavně z Rusů, nestál.
Zdroj ADV ČR: http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201403_bulletin.pdf
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Konec podpory Windows XP
Technická podpora operačního systému (OS) Microsoft (MS) Windows XP a příslušného balíku programů Microsoft Office končí
8. dubna 2014. Nabízíme Vám několik podnětů k zamyšlení a možností řešení.
Končící podpora OS znamená do budoucna bezpochyby postupně narůstající bezpečnostní riziko spojené s jeho užíváním na počítačích připojených k internetu. Dosud totiž programátoři společnosti MS reagovali na
zjištěná ohrožení aktualizacemi, což již nyní dělat nebudou.
Je také pravděpodobné, že nové programy již nebudou jejich autoři testovat pro nepodporovaný OS a
bez jeho výměny je vůbec nespustíte.
Předpokládáme však, že většina z Vás počítač k přístupu na internet používá. Pak je potřeba zvážit
případná rizika spojená s využíváním starého OS. Jedná se zejména o získání hesel případně přístupu
k datům v počítači od třetích osob apod. Ani nejnovější OS, aktualizované programy a antivir neposkytnou 100% ochranu, případná rizika ale výrazně snižují. Důležité je mít na paměti pravidla bezpečného
používání internetu, která jsou srozumitelně popsána například na webu: http://
www.bezpecnyinternet.cz/
Je samozřejmě také možné, že máte na současném počítači nainstalované programy, které nebudou
s novým OS kompatibilní (nebudou fungovat), jedná se například o účetní program ABRA G2 pro
ČSTV, který byl vyvinutý pro Win XP a s určitými uzpůsobeními ho bylo možné spustit ještě na Win
Vista, ale na novějších OS již nefunguje.
V edici Windows 7 Professional existuje možnost spouštět aplikace pro starší systémy (Win XP) pod
tzv. Windows XP Mode (více na: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/products/features/
windows-xp-mode).
Programů, které nemusejí v novém OS pracovat zcela správně, může být celá řada.
Podle dosavadních zjištění IS ČUS funguje na všech podporovaných OS od společnosti MS.
Pokud tedy vyhodnotíte, že je pro Vás přechod na novější OS vhodný, máte v zásadě 2 možnosti:
I.

vyměnit na stávajícím počítači OS za novější;

II. pořídit nový počítač s novým OS.
Připomínáme možnost všech členských subjektů ČUS využití nákupu cenově zvýhodněného SW
společnosti MS v rámci licence Microsoft Select. Více informací naleznete ne webu ČUS - http://
www.cuscz.cz/sluzby-servis/microsoft-select.html.
Aby bylo případně možné přejít na novější operační systém při využití stávajícího počítače, je potřeba
porovnat hardwarové nároky nového OS s vaším „starým“ počítačem. Například minimální konfigurace
pro Win 8.1, v zásadě ale bez započtení nároků antivirového a dalších programů, je 1 GHz procesor a
1 GB paměti RAM. Je tedy možné, že přechod na nový OS není vůbec proveditelný. Pokud si nejste
jisti, v IT obchodě Vám jistě poradí, případně také zajistí zazálohování a přetažení původních dat a instalaci všech programů.
Stejně tak Vám jistě pomohou s výběrem nového počítače.
Nechceme samozřejmě opomenout ani další alternativu, kterou je využití OS Linux s některým
z graficky úsporných rozhraní. Tato varianta je však vhodná spíše pro zdatnější uživatele. Programy
ABRA G2 pro ČSTV ani IS ČUS nemají verzi pro Linux a na omezení narazíte také u řady dalších programů.
David Kovář
Management sportu ČUS
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Blahopřejeme
Atletika
Kompletní sadu medailí si ze světového halového šampionátu v polských Sopotech odvezla česká výprava. Mistrem světa v běhu na 400 m se stal Pavel Maslák, Jiřina Svobodová vybojovala stříbro ve
skoku o tyči a sbírku doplnil bronzem tyčkař Jan Kudlička.
Biatlon
Gabriela Soukalová obsadila ve sprintu SP ve finském Kontiolahti třetí příčku.
Cyklistika
Martin Bláha a Vojtěch Hačecký se na šampionátu v kolumbijském Cali stali vicemistry světa v bodovacím závodě dvojic madisonu.
Lyžování
Druhým místem v závodu Aarefjällsloppet uzavřel český běžec na lyžích Stanislav Řezáč sezonu dálkových běhů série Ski Classics, ve které obsadil celkové čtvrté místo.
Tomáš Kraus skončil druhý v závodu SP skirkosařů ve švýcarské Arose a dosáhl nejlepšího umístění v
sezoně.
Rychlobruslení
Martina Sáblíková skončila na SP v německém Inzellu druhá v závodu na 3000 metrů.
Martina Sáblíková poosmé v řadě ovládla celkové hodnocení SP na dlouhých tratích.
Skiboby
SP skibobistů vyvrcholil domácími závody v Jablonci nad Jizerou. Alena Housová ovládla oba závody
v obřím slalomu a zajistila si tak celkové vítězství. Mezi muži zvítězil na domácí trati Pavel Čiháček a v
celkovém pořadí SP skončil druhý.
Snowboarding
Šárka Pančochová si vítězstvím ve slopestylu v závěrečném závodě SP v rakouském Kreischbergu zajistila zisk malého křišťálového globu za slopestyle i velkého za celý freestyle.
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