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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ 2016
- přihlašujte se do 23. listopadu!

Dotační program MŠMT pro rok
2016 přímo pro SK/TJ

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zasedání VV ČUS 6. 10. 2015
Říjnová schůze VV ČUS se konala 6. 10. 2015 v Praze
na Strahově. Po úvodní kontrole plnění usnesení VV
ČUS podal předseda Miroslav Jansta členům výboru aktuální informace. Zmínil intenzivní součinnost s Asociací
krajů ČR, která má s ČUS společné zájmy na intervenci
k navýšení zdrojů pro sport ze státního rozpočtu,
k posílení financování sportu z rozpočtů obcí a krajů, a
má také záměr spolupracovat při vytvoření pasportu
sportovišť v ČR v rámci IS ČUS. Dále předseda hovořil o
svém jednání s ministrem financí Babišem k navýšení
rozpočtu na sport v příštím, ale také ještě v letošním roce. Následně krátce komentoval aktuální prohlášení ministryně K. Valachové pronesené při setkání se zástupci
sportovních subjektů k opravě vyhlášených podmínek
pro poskytování státní podpory z programu MŠMT č. VIII
určeného pro SK/TJ.
Výkonný výbor se věnoval přípravě lednové volební Valné hromady ČUS. Generální sekretář Jan Boháč uvedl
písemně předložené návrhy jednacího a volebního řádu
a návrh postupu předkládání kandidatur pro volby do orgánů ČUS. VV po projednání schválil předložené dokumenty pro 32. VH ČUS a uložil generálnímu sekretáři
podklady rozeslat sdruženým subjektům.
Členové Výkonného výboru rovněž upravili a schválili
návrh rozsahu žádostí ČUS o státní podporu MŠMT pro
rok 2016 a uložili zabezpečit předložení žádostí ČUS o
neinvestiční i investiční dotace na rok 2016 v rozsahu a
termínu požadovaném ministerstvem. Dále VV ČUS
schválil v návaznosti na platné Směrnice ČUS výši členského příspěvku pro SK/TJ na činnost SCS v roce 2015,
vybíraného prostřednictvím OS ČUS, ve stejné výši jako
loni - 1,00 Kč za každou fyzickou osobu. VV rovněž po
projednání zmocnil předsedu ČUS k vydání Pokynů ke
statistickému šetření stavu členské základny v ČUS,
k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.
12. 2015 a k aktualizaci finančních výkazů za rok 2015.
Pokyny již reflektují nový Informační systém ČUS. Výbor
také schválil pokyn k provedení inventarizace majetku
České unie sportu pro rok 2015.
Dalším bodem jednání VV ČUS bylo projednání předložené zprávy o aktuálním stavu hospodaření VOŠ ČUS,
které není dlouhodobě uspokojivé, a na základě toho Výkonný výbor ČUS ve funkci Valné hromady obchodní korporace Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. rozhodl o zvýšení základního kapitálu, změně zakladatelské listiny a zvolil dva nové jednatele.
Lenka Angelika Tichá,
tisková mluvčí ČUS
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Sportovci zatím nedemonstrují
Názor předsedy ČUS
15.10.2015 Sport

Sportovní veřejnost se zatím projevům občanské společnosti učí. Vzorů má jen pár. Třeba Věra Čáslavská v Mexiku sklonila hlavu při sovětské hymně a dala najevo opovržení sovětskou politikou. Ale ostatní se buď uchlastali
(veslař století Kozák, fotbalisti Přáda, Skuhravý, Šimák,
hokejista Lubina …), nebo zatím mlčí. Sportovci totiž nemají na takové věci čas a mají odpovědnost k práci, kterou
dělají. Ti špičkoví tvrdě trénují a reprezentují naši zem v
cizině. Ti ostatní soutěžní sportovci také tvrdě trénují, aby
se stali špičkovými. Vynechaný den tréningu nějakým
postáváním na demonstraci je totiž hodně znát.
A ti dole? Tisíce dobrovolníků, co večer přijdou z práce,
navlečou se do pracovního nebo sportovního a jdou trénovat děti, sekat trávu na hřišti, vyplňovat složitou a přebujelou administrativu, kterou na ně stát navalil? Nemají čas
brát si dovolenou, jezdit do Prahy a mávat na politiky baseballovou pálkou. Musejí zazimovat šatny, utěsnit na zimu okna v tělocvičně, zalátat tekoucí střechu haly a do
půlnoci vyplňovat lejstra. Sportovci mají elity jiného druhu
než umělci, filmoví producenti, ochránci životního prostředí
nebo odboráři. Na rozdíl od kulturní sféry, odborářů, nebo environmentalistů nemají sportovci vlastní
institucionální zastoupení ani na státní a většinou ani na krajské nebo obecní úrovni. Ministerstvo kultury je. Ministerstvo životního prostředí také je. Odboráři mají také své zákonné institucionální zastoupení ve vztahu ke státu, třeba „tripartitu“. Sportovci nic. Slyšeli jste někdy třeba o „náměstkovi primátora pro sport“, nebo „odbor sportu magistrátu“? Já ne. Pro kulturu nebo životní prostředí ano. A přitom sportovců není méně, než lidí, kteří se věnují kultuře, ochraně životního prostředí nebo právům
zaměstnanců. Naopak, aktivně sportujících lidí jsou nejméně dva miliony. Těch, kteří se denně obětavě a hlavně dobrovolně věnují udržení sportu a sportovišť, hlavně trénování dětí a mládeže, jsou desetitisíce.
Zanedbané sportovní infrastruktury je za desítky miliard. Přesto se sportovci politikům hodí jen před
volbami jako skvělí adresáti volebních slibů. Politici dobře vědí, že na sportovce až do příštích voleb
mohou z vysoka kašlat. Stávkovat ani demonstrovat nebudou. Stadion neobsadí a nebudou na něm
držet hladovku. Na kamery nebudou recitovat tklivé ódy. Nemají své mantry typu kůrovec, nebo
Tetřev hlušec. To politici dobře vědí. To neznamená, že o formě revolty sportovci nepřemýšlejí nebo jí
nejsou schopni. Jsou zatím jednotní a k politické reprezentaci korektní. Zatím politické elity spoléhají
právě na to, že sportovci se nikdy na nic nezmohou. Historie nás však učí, že ve chvílích, kdy část
občanské společnosti se ocitne v situaci, kdy nemůže nic jiného ztratit nežli „své okovy“ (jak se říkalo
pateticky postaru), tak se lidi na všechno vykašlou. To se již často na úrovni sportovních klubů a tělovýchovných jednot děje, řada jich zaniká, sportovců ubývá. Nebo se sportovci živelně zorganizují s
nepředvídatelnými důsledky. Mnohé naznačuje skutečnost, že stačila malá záminka, nesprávně vypsané podmínky jednoho z dotačních programů pro sport na rok 2016, a za pouhé dva pracovní dny
sportovci shromáždili na 8 500 protestních podpisů. Nebýt včasného nápravného osobního zásahu
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, bylo by jich daleko více. Přemýšlejme tedy o formách, jak
sport může posílit svoji občanskou a společenskou prestiž. Nalézá se v situaci na hraně. Není jasné,
kdo by se postavil v čelo rozhněvaných zástupů. Sportovci nestávkují, nedemonstrují, končí komentář
Miroslav Jansta.
Miroslav Jansta,
předseda ČUS
Mediální partneři ČUS
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Projekt „ČUS – Sportuj s námi!“
SK a TJ mohou přihlašovat akce pro rok 2016
Projekt „ČUS – Sportuj s námi!“, který se letos rozšířil na 500 akcí po celé republice, bude pokračovat i v roce 2016. 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.
Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku byl zaslán všem okresním sdružením ČUS a je umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz
v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a mládež. Akce budou

Přihlášení akcí na rok 2016 probíhá do 23. 11. 2015.

vybrány také 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 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. 2016 do 31. 12.
2016.
Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům
schvaluje VV ČUS.
Lenka Angelika Tichá,
tisková mluvčí ČUS
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Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství
– zásobárna talentů i recept na pravidelný pohyb
pro desetitisíce žáků
Druhý ročník Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství symbolicky odstartoval tiskovou konferencí a ukázkami sportovních aktivit žáků ve
Fakultní základní škole Brdičkova v Praze – Lužinách. Česká unie sportu
(ČUS) je jedna ze spolupořadatelů akce. Na úvodní tiskové konferenci byl přítomen, kromě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové i předseda ČUS Miroslav Jansta.
Od letošního září do června příštího roku nabídne tato soutěž prestižní souboje v šesti vybraných sportovních odvětvích – atletice, basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu a volejbalu. V premiérovém ročníku 2014/2015 se do ní
v okresních, krajských či dalších kvalifikačních kolech zapojilo v 7 312 školních
družstvech 87 960 starších žáků a žákyň z vyšších tříd II. stupně základních
škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky.
Projekt základním školám umožňuje nejen vzájemně poměřit svou výkonnost a objevit nové talenty, ale
navíc v mladých sportovcích rozvíjet soutěživost, zdravého ducha, týmovou sounáležitost i čest být reprezentantem své školy. Symbolického startu se zúčastnili také úspěšní čeští reprezentanti – halový
mistr Evropy v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša a beachvolejbalistka Kristýna Kolocová, absolventka
FZŠ Brdičkova. Právě tato škola se letos stala jedním z vítězů republikového finále, když suverénně
ovládla chlapecký turnaj ve volejbalu.
„Jsem potěšena, že
mohu navázat na své
předchůdce a přijmout
záštitu nad touto sportovní soutěží. Při svém
nástupu do funkce ministryně jsem prohlásila, že se budu snažit
podporovat oblast sportu, a to nejen na té nejvyšší,
reprezentační
úrovni, ale zejména mládežnický sport, který je
největší nadějí pro naši
zemi. Jeho provozování
je důležité nejen pro dosažení slávy, úspěchů a
peněz, ale zejména pro
naše zdraví, radost z pohybu a zdravý životní styl. Upřímně děkuji všem učitelům a trenérům za to, že
věnují mnoho svého volného času dětem, že je vedou k lásce ke sportu a že jim pomáhají překonávat
těžké životní situace,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová.
Statistický pohled na minulý ročník Sportovní ligy základních škol prozradí, že v šesti sportech se
uskutečnilo 719 okresních a 166 krajských finále, 45 kvalifikací na republiková finále a šest závěrečných soutěží. Nejvíc týmů zasáhlo do turnaje ve florbalu (2 356 celků s počtem 32 986 žáků). Bilance
dalších odvětví: atletika (1 706 družstev – 18 766 žáků), minifotbal (jen chlapci: 1 065 –
11 715), basketbal (1 046 – 11 506), volejbal (910 – 10 010), házená (229 – 2 977).
„Sportovní liga základních škol je dětem přínosem zejména v tom, že si díky společnému soutěžení vytvoří nejen vztah ke škole, za kterou hrají, ale hlavně si vybudují vztah k danému sportu. Právě na tom pak mohou jednotlivá sportovní odvětví stavět své základny, rozšiřovat je a
ukázat sport jako novou životní hodnotu. Navíc jde vesměs o kolektivní sporty, při nichž žáci
Mediální partneři ČUS

5

získávají nejen pohybové dovednosti, ale učí se zároveň týmové spolupráci, zdravému soupeření, vzájemné úctě i respektu k pravidlům,“ potvrdil význam soutěže předseda České unie sportu Miroslav Jansta.
„Premiérový ročník hodnotíme jako velice úspěšný. Zásluhou dobře zvolených sportů, které
jsou tradiční součástí školní i mimoškolní tělesné výchovy, se projekt setkal s velkým zájmem
žáků i jejich vyučujících. Neobyčejně pozitivně účastníci přijali podporu patronů mladých sportovců z řad předních českých reprezentantů i doprovodné soutěže a rozšiřující program v rámci
těchto akcí. A osobně mě také potěšilo, jak velkou pozornost věnovali tomuto projektu kromě
jeho nejbližších partnerů také představitelé krajských úřadů i místních samospráv,“ ocenil prezident Asociace školních sportovních klubů Václav Lešanovský.
Velkými motivátory mladých sportovců v uplynulém ročníku Sportovní ligy základních škol byli patroni
jednotlivých disciplín z řad významných českých sportovních osobností. Inspirovali děti svým příkladem
i radami a také se zúčastnili republikových finále. Kromě předávání vítězných cen absolvovali sportovní
exhibice, besedy, autogramiády i fotografování s finálovými účastníky.
Patroni nechybějí ani letos. Atletiku zaštítí halový mistr Evropy na 1 500 metrů Jakub Holuša, basketbal český reprezentant Jiří Welsch a florbal reprezentační kapitán Jan Jelínek. Házenkáře bude znovu
podporovat reprezentant Jiří Motl, zatímco dohled nad minifotbalem převezme internacionál Štěpán
Vachoušek a nad volejbalem současný francouzský legionář Ondřej Hudeček.
Závěrečné turnaje a soutěže Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství 2015/2016 se
uskuteční:
florbal (17. - 18. 3., Mladá Boleslav),
házená(6. - 8. 4., Plzeň),
basketbal (26. - 27. 4., Jindřichův Hradec),
minifotbal (26. - 27. 5., Teplice),
volejbal (1. - 2. 6., Brno) a
atletika (6. -7. 6., Kolín).
Více informací o projektu
na www.sportovniligazs.cz.
Lenka Angelika Tichá,
tisková mluvčí ČUS
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Sporťáček letos i na ledě
Sporťáček je náborový veletrh sportovních klubů a tělovýchovných jednot určený především pro mladší školní mládež. Tradičně byla akce podpořena i Záštitou České unie sportu. Přítomnost mnoha sportovních hvězd zvýšila atraktivitu akce a její návštěvnost ve všech městech.
Návštěvníci pátého ročníku si letos mimo jiné také zabruslili pod širým nebem. Díky umělé ledové ploše nechybělo na největší přehlídce sportů svého druhu ani poctivé sklouznutí. A ještě u toho zájemcům
o tento sport poradil hokejový brankář Milan Hnilička nebo trenéři z hokejové Sparty či Letňan.
Led si vyzkoušely děti na květnovém Sporťáčku ve Zlíně, v srpnu v Českých Budějovicích, a v září ještě v Praze v Braníku, Brně a Plzni.
Na tomto festivalu přijdou i nejvíc nerozhodní caparti na to, co je opravdu baví, a čemu by se chtěli věnovat. Anebo objeví svůj skrytý talent. Stačí dát zelenou pohybu. Na jednom místě se v Praze v jeden
den sešli zástupci více než stovky sportovních oddílů, aby ukázali, co jejich sport nabízí. Sporťáček je i
pro rodiny, které zatím sportu neholdují. Mohou si vyzkoušet jaké sporty by je bavily a zjistit, zda neexistuje v okolí sportovní klub, který vybraný sport provozuje.
„Jsem rád, že můžeme jako Česká unie sportu podpořit takovou akci. Děti tloustnou a nemají
pro pohyb motivaci, tohle je způsob, jak jim ukázat, že sport je zábava a rozhýbat je. Navíc, český sport potřebuje mládežnickou základnu, aby měla jednotlivá sportovní odvětví, kde čerpat
pro reprezentaci,“ pochvaluje si konání festivalu předseda České unie sportu Miroslav Jansta.
Podobné akce by se mohly stát součástí zářijové nabídky pro veřejnost ve všech větších městech České republiky, s organizačním zapojením okresních sdružení ČUS a krajských organizací ČUS. V některých okresech a krajích již tomu tak je.
Více informací na www.sportacek.cz

Mediální partneři ČUS
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Ministryně Kateřina Valachová upravila podmínky
dotačního Programu č. VIII pro SK /TJ
Na základě rozhodnutí ministryně školství Kateřiny
Valachové bylo dne 6. 10. 2015 pozastaveno podávání žádostí o podporu z Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech. Tento nový
dotační program pro financování činnosti SK a TJ,
vytvořený na základě potřeb sportovního prostředí,
sklidil po zveřejnění podmínek vlnu nevole ze strany základních článků. A to z důvodu řady neprakticky nastavených parametrů. Program byl znovu
vyhlášen 9. 10. 2015 s tím, že mohou žádosti podávat SK/TJ přímo MŠMT a budou přímým příjemcem státní podpory.

Více informací získáte na příslušném Servisním
centru sportu ČUS v okrese.

Nové podmínky žádostí jsou uveřejněny na
stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/
zverejneni-programu-viii.
Uzávěrka podávání žádostí dotačního Programu MŠMT č. VIII je 13. listopadu 2015.

Některé SK/TJ mohou mít se samostatným zpracováním žádosti problémy. Servisní centra sportu České unie sportu proto nabízejí všem svým
členským SK/TJ, splňujícím podmínky přidělení
dotace, pomoc s přípravou a podáním žádostí
o dotace podle metodiky MŠMT a také s jejich
následným vyúčtováním.

SPORTFILM LIBEREC 2015
Česká unie sportu se stala partnerem SPORTFILMU
Filmový festival SPORTFILM má za sebou osmnáct ročníků, a pořadatelé se mohou ohlédnout za
dobře odvedenou prací. Garantem této série je Federation Internationale Cinema Television
Sportifs, sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní tematikou z téměř 90 zemí celého světa
pod patronací Mezinárodního olympijského výboru.
Vybrané filmy přihlášené do letošního ročníku byly promítány na přehlídce soutěžních
snímků SportFilm Liberec od 28.9. do 1.10. 2015 v kině Varšava v Liberci. Slavnostní
vyhlášení vítězů a promítání vítězných snímků se uskutečnilo poslední den přehlídky.
Odborná porota spolu s vyhlašovatelem festivalu vyhlásila šest vítězů jednotlivých kategorií a
jednu hlavní cenu, kterou na základě hodnocení přihlášených filmů, které probíhalo ve dnech
31. srpna - 1. září 2015, udělila snímku: 13. osmitisícovka Radka Jaroše – Annapurna 8091
m Režie: Miroslav Náplava, Produkce: Srdcaři.cz. Annapurna patří k nejobtížnějším a
nejobávanějším horám ze všech himálajských osmitisícovek. Pro Radka Jaroše, který na ni
stoupal spolu s Janem Trávníčkem, byla třináctou. Ovšem třináctka v jeho případě nebyla
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příliš šťastnou. Dobytí vrcholu zaplatil těžkými omrzlinami. Film nepateticky
dokumentuje nejen cestu obou horolezců na vrchol, ale i následky, s nimiž se
poté museli vyrovnávat.
Další zajímavá cena byla udělena v kategorii SPORTOVNÍ OSOBNOSTI
snímku: 13. komnata Tomáše
Vernera, režie: Jiří Střecha, produkce: Česká
televize: V roce 2008 se Tomáš Verner stal mistrem
Evropy v krasobruslení. Měl vynikající techniku,
spoustu příznivců a předpoklad k dalším titulům.
Přesto svůj úspěch v dalších letech už nezopakoval.
Zradila ho psychika. Film citlivě sleduje, jak se
talentovaný sportovec snažil se svým problémem
vyrovnat a do jaké míry se mu to podařilo. Otevírá
tak téma, které publicistika a dokumentaristika
dosud spíše obcházela. Všechny vítězné filmy
budou reprezentovat Českou republiku na filmovém
festivalu sportovních snímků v Miláně.
Veškeré informace o festivalu najdete na www.sportfilm.cz .
David Opatrný,
management sportu ČUS

Rekultivace nábřeží Mlýnského náhonu v Olomouci - Šantovce
Lze využitím nových dotačních programů EU pomoci také sportovcům?
Zeptáme se odborníků za Vás.
Dlouholetý záměr vybudování nového multifunkčního sportoviště - dráhy pro vodní slalom a další vodní
sporty, prostor pro volný čas, oddych a pohybovou rekreaci občanů, nabízí, mimo jiné, připravovaná
rekultivace nábřeží v Olomouci. Otázka zní, zda je možné do projektu rekultivace nábřeží zahrnout potřebné prvky, které lokalitu obohatí o zařízení a vybavení, jenž vedle opravy poškozeného jezu, zrekultivování nyní zarostlého, nevábného a nijak využitého prostoru téměř v centru Olomouce, přetvoří současnou džungli v místo, kam bude radost zajít. Zrelaxovat, nebo také zkusit divokou vodu ! A k tomu
všemu využít podpory Evropské unie z dotačních titulů nového programovacího období 2014-2020.
Projekt je aktuálně připravován jedním z nejúspěšnějších vodáckých oddílů v ČR – Oddílem kanoistiky
SK UP Olomouc, ve spolupráci a s podporou dalších místních institucí, včetně Univerzity Palackého.
Projekt je koncipován tak, aby plánované a připravované úpravy břehů a navigace řeky ve středu města Olomouce byly provedeny s cílem získat multifunkční území s atraktivní nabídkou pro vyžití občanů
města. Navrhované provedení rekultivace nábřeží Mlýnského náhonu by vedle nabídky ideálního místa
k odpočinku v zeleni u vody, sportovních a rekreačních aktivit, přineslo díky začlenění dráhy pro vodní
slalom obohacení turistických atrakcí Olomouckého kraje a města Olomouc. Lokalita by svým pojetím
a možným využitím oživila a občanům zpřístupnila dosud nevyužitý kout města, současně by mohla
plnit další funkce, jako vhodné výcvikové místo pro složky integrovaného záchranného systému, místo
příležitostné odborné výuky celé řady studijních oborů FTK University Palackého, nebo místo pro školní a firemní akce. V každém případě by se rekultivované nábřeží stalo integrální, součástí městské infrastruktury, přístupné veřejnosti, sportovcům a institucím, s možností neorganizovaných i organizovaných aktivit v přírodě, a to vše v centru Olomouce. Záměr má plnou podporu nejen města Olomouc, ale
i vedení Univerzity Palackého a také Českého svazu kanoistů, kterému se líbí lokalita pro rozvoj kanoistiky. Cílem současných realizátorů je vytvořit nadčasové multifunkční nadregionální zařízení, které
by mělo potenciál být soustavně využíváno místními občany a sportovci, a dlouhodobě bylo navštěvováno turistky a klienty nejen z okolních lokalit, ale celé Evropy.
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Charakteristika stavby, realizace stavby a provoz:
V rámci rekonstrukce poškozeného jezu (nyní v havarijním stavu) bude pokračující vodní tok vymodelován do podoby tělesa vodní dráhy, využívající převážně přirozený rozdíl hladin s částečným využíváním reverzní turbíny, která zajistí celoroční dostatečný průtok ve vlastním korytě dráhy. Okolí jezu a
nově vzniklého vodního toku bude při zachování potřebné rozlohy zelených ploch uzpůsoben jako plocha pro volný čas a relaxaci s vybudováním potřebného zázemí, včetně patrového multifunkčního objektu pro obsluhu místa, výuku, zázemí pro soutěže a eventy. Autoři zamýšlejí, že realizátorem a provozovatelem bude spolek, jehož členové budou sportovní klub a další instituce, které mají zájem se na
výstavbě a využití areálu podílet. Předpokládá se sdružené financování s využitím zdrojů MŠMT, města, kraje a především připravovaných IROP pro období 2014-2020, s realizací v období 2017-2018.

Otázky pro odborníky na evropské dotace:
Vzhledem k absenci přímé podpory výstavby sportovní infrastruktury, jak projekt připravit, aby byl
vhodným kandidátem na získání „evropských“ dotací? Může výše popsaný projekt být akceptovatelný
v kapitolách cestovní ruch, rekultivace městských ploch, případně v jiném dotačním titulu ?
Pokud jde o podporu cestovního ruchu, v rámci evropských dotací je situace v této oblasti podobná
jako u podpory sportovních aktivit. Na národní úrovni se nabízí Národní program podpory cestovního
ruchu, podprogram Cestování dostupné všem, který se zaměřuje na tvorbu nových produktů a rozšíření nabídky infrastruktury domácího cestovního ruchu, a to včetně propagace zrealizovaných výstupů
akcí. Projekt by tak musel prokázat zaměření na domácí turisty. Příjemcem by však musela být obec
nebo podnikatelský subjekt, podmínky se ale v rámci nového období mohou změnit.
Revitalizaci vodních toků lze financovat z Operačního programu Životní prostředí, který si za jeden ze
svých cílů klade právě posílení přirozené funkce krajiny. V rámci tohoto cíle lze žádat o dotační podporu na tvorbu a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků, a to včetně odstranění dřívějších nevhodných úprav. V rámci podpory Zlepšení kvality prostředí v sídlech lze podpořit především zakládání
ploch a prvků veřejné zeleně, výsadbu dřevin atd.
Celý projekt se bude realizovat na pozemcích, které jsou v majetku města Olomouce a Povodí Moravy.
Povodí Moravy nemůže pozemky prodat – může pouze nějakou formou pozemky pronajmout či jinak
dát do užívání – ale není možný jejich převod. Jaký musí mít žádající subjekt o veřejné a evropské finance vztah k pozemkům?
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V každém operačním i národním programu platí, že žadatel musí mít vypořádané vlastnické vztahy
k pozemkům a k dalšímu majetku, kterých se realizace projektu dotýká. Pokud není majetek plně ve
vlastnictví žadatele, je většinou vyžadována nájemní smlouva/smlouva o zřízení práva stavby platící
po dobu realizace a následně po celou dobu udržitelnosti projektu (většinou 5 let po ukončení realizace) a také souhlas vlastníka s realizací projektu.
Kdo může být žadatelem o dotaci ? Je možné vytvořit subjekt, jehož členy bude sportovní klub
(spolek), město Olomouc, Olomoucký kraj a Povodí Moravy? Jsou takové spolky využívány u jiných
podobných projektů jako žadatelé o dotace? Jaké jsou zkušenosti s podobným řešením ?
Seznam příjemců je stanoven zvlášť ke každé oblasti podpory daného operačního programu a je dále
uveden ve výzvě k předkládání žádostí. Oprávněnost příjemce tedy záleží na konkrétní oblasti podpory, do které by byl projekt předkládán. Vždy ale platí, že žadatel o dotaci musí mít právní subjektivitu
(součástí povinných příloh k žádosti jsou doklady potvrzující právní subjektivitu žadatele podle příslušné formy právní subjektivity).
Když na výstavbu půjde využít nějaká „evropská“ dotace a projekt se zrealizuje, jak je to s následným
provozem – bude se moci v lokalitě provozovat i komerční aktivita (například, minigolf, rafting pro veřejnost, půjčovna lodí, pronájmy dráhy pro zájemce z řad sportovních klubů ČR a mezinárodních)?
Po úspěšném ukončení realizace projektu a jeho závěrečném vyhodnocení nastává doba udržitelnosti,
která je u projektů podpořených z evropských fondů zpravidla stanovena na 5 let. To znamená, že po
tuto dobu od ukončení realizace musí být zachovány výstupy projektu a účel, ke kterému byl projekt
určen. Další návazné aktivity, které nebyly předmětem projektu a které nijak nenarušují původní projekt a jeho účel, jsou na zvážení investora.
V současné době probíhají projektové práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí – na co si při této
fázi dávat pozor, co nepodcenit – jaké jsou zkušenosti z jiných projektů?
Při podávání žádostí o dotaci z evropských fondů je především potřeba mít kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci, která bývá přílohou žádosti o dotaci, vychází z ní studie proveditelnosti/
podnikatelský záměr, na jehož základě se projekt hodnotí, a navazují na ni také výběrová řízení.
Od jakého momentu jsou náklady uznatelné z dotačních financí – ještě před podáním žádosti, a nebo
až od data podání žádosti?
Způsobilost výdaje je dána věcnou způsobilostí (výdaj je vynaložen na stanovený účel projektu), přiměřeností výdaje (výdaj ej hospodárný, efektivní a účelný) a časovou způsobilostí. Časová způsobilost
znamená, že způsobilé výdaje jsou výdaje vzniklé po 1. 1. 2014 nebo po datu přijatelnosti projektu
podle toho, které datum nastalo později. Datum vzniku způsobilosti výdajů záleží opět na konkrétním
programu a oblasti podpory. U některých oblastí podpory je možné nárokovat si výdaje vzniklé i před
podáním žádosti, u jiných je přijatelnost projektu dána datem podání žádosti o dotaci.

Na závěr
Podporu v oblasti sportovních/pohybových aktivit je možné nepřímo najít i v Integrovaném
regionálním operačním programu, specifickém cíli 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí
k sociální inkluzi v rámci rozvoje infrastruktury komunitních center. Pro území Prahy se jedná o
Operační program Praha – Pól růstu, který se mimo jiné zaměřuje na zvyšování kapacit
nízkoprahových a kulturně komunitních center. První chystaná výzva pro tuto oblast by měla být
vyhlášena tak široce, že by umožňovala i nepřímou podporu pohybových aktivit. Zakládání a
provozování různých zařízení a klubů se zaměřením na rodiny s dětmi je možné z Operačního
programu Zaměstnanost, Investiční priority 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech.
V případě znalosti konkrétního operačního programu, do kterého by se daný projekt podával, lze
detailní informace získat přímo u poskytovatele podpory. Lze určitě doporučit využití poradenských
specializovaných společností. Tato informace byla připravena ve spolupráci s poradenskou
společností CAUTOR.
Máte-li i Vy připravený projekt a uvažujete o financování z dotačních programů EU? Napište
nám! (opatrny@cuscz.cz)
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Právní poradna
Orgány spolku - zápis do rejstříku

Jak již byly sdružené spolky informovány, spolu se změnou stanov je třeba ve shodné lhůtě (tj. do konce roku
2016) dát do pořádku i příslušné zápisy ve spolkovém rejstříku. Jedná se zejména o zápis členů volených orgánů (statutárního a kontrolního).
Zde upozorňujeme na to, že rejstříkové soudy jako doklad potřebný k zápisu konkrétních osob začínají požadovat nejen příslušný zápis o volbě (usnesení volební valné hromady), ale i prezenční listinu z volební valné
hromady a případně i pozvánku na volební valnou hromadu. To vše v ověřené kopii, případně samozřejmě
v originále.
V praxi však často může nastat situace, že volby proběhly např. v roce 2012, ale funkční období ještě neskončilo. Sehnat soudem požadované podklady z té doby by mohlo být u některých jednot a klubů problémem.
Z tohoto důvodu doporučujeme, aby valná hromada, která bude schvalovat nové znění stanov, přijala rovněž
usnesení, ve kterém potvrdí dříve provedenou volbu. Pokud to učiní, mělo by pak takové usnesení postačit k doložení, jak přijetí změny stanov, tak zvolených osob do příslušných orgánů.

Příklad potvrzujícího usnesení:
Valná hromada SK/TJ ……………….(doplnit název SK/TJ)
s ch v a l u j e,
že členové volených orgánů (statutární orgán a revizní komise) SK/TJ………… (doplnit název
SK/TJ), kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadou konanou dne…………….
nadále působí ve svých funkcích. Jejich funkční období se řídí podle dosavadního znění stanov.
Valná hromada SK/TJ…………………(doplnit název SK/TJ)
potvrzuje
ve funkci předsedy / prezidenta p./pí ………………………., nar. ………………., bytem
…………………………….
ve funkci členů revizní komise:
p./pí ………………………., nar. ………………., bytem …………………………….
p./pí ………………………., nar. ………………., bytem …………………………….
p./pí ………………………., nar. ………………., bytem …………………………….
Řešením je samozřejmě rovněž odvolání a nová volba. Takové řešení je vhodné tam, kde změnou
stanov dojde i ke změně ve volených orgánech SK/TJ.
Gabriela Petrusová
vedoucí Legislativně právního odboru ČUS
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Informační systém ČUS
Statistická data jsou používána ČUS k dokladování a při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních 18-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Zejména nyní, kdy se připravují nové
podmínky pro sport ze strany státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat a schválil i pro letošní rok pokyny předsedy ke sběru statistických údajů členských SK a TJ, ale i sportovních svazů ČUS.
Letošní pokyny jsou odlišné oproti minulým letům z hlediska termínů. Reflektují letošní vznik nového
Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line (data o členské základně a sportovních zařízeních v IS ČUS zobrazují okamžitý stav v reálném čase) a poskytuje lepší přístup sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům k samostatnému nahrávání (editaci)
dat. Nově mají možnost do systému vstupovat i zástupci jednotlivých oddílů. To však znamená, že
veškeré zápisy nových členů a nových údajů za rok 2015 musí být ukončeny nejpozději do konce kalendářního roku, tj. o dva měsíce dříve, než obvykle. Nelze data postupně sbírat a do systému je zapsat až například v únoru (bývalý off-line IS ČUS).
Čas potřebný ke sběru statistických dat k 31. 12. 2015 je tak relativně krátký. Ale je nutné tento termín
zachovat, abychom byli schopni navázat na vlastní historii. Stav v IS ČUS zaznamenaný k 31. 12.
2015 bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2015. Jakékoliv změny proto vkládejte do systému bezodkladně, ne až po novém roce, jako v minulých letech.
Nově se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou
dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané okresními sdruženími ČUS do evidence
Odboru vnitřní ekonomiky ČUS. Jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. Pouze se do letoška vyplňovaly
automaticky, nevztahoval se na ně žádný metodický pokyn, což je nyní napraveno. 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.
S on-line systémem IS ČUS je spojena i nová role okresních sdružení (OS) ČUS a krajských organizací (KO) ČUS, které by měly být v budoucnu především kontrolním a poradním místem pro vyplňování statistik SK a TJ a měly by pomoci klubům s přechodem na nový systém. Samozřejmě po přechodnou dobu mohou mít SK/TJ s vyplňováním dat problém, a musí se s IS ČUS seznámit. Podpůrná
a pomocná role OS ČUS proto bude i nadále nezastupitelná a neváhejte se na ně obrátit v případě
potřeby.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.
Redakce ČUS

Obr.: Příklad využití
statistických dat ČUS
v časové ose:
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Antidoping

Jednou ze změn, kterou zavedl nový antidopingový kodex platný od ledna 2015, je zavedení intravenosní infuze jako zakázané metody. V Článku pana Tomáše Paula se dovíte podrobnosti o povolených způsobech aplikace látek např. injekční stříkačkou.

Infuzní terapie u sportovců.
Intravenosní infuze je uvedena jako zakázaná metoda v „Seznamu zakázaných látek a
metod dopingu“ ( viz Seznam – M2.) za všech okolností, tzn. při soutěži i mimo soutěž.
Za infuzi se považuje aplikace roztoků do žilního řečiště pomocí infuzního setu (infuzní
jehly, soupravy fungující na principu rozdílu hladin). Objem podané kapaliny přitom je větší
než 50 ml.
Intravenosní injekce aplikovaná injekční stříkačkou a příslušnou jehlou, případně infuzním
setem, přičemž objem podaného roztoku nepřevyšuje 50 ml za 6 hodin, se za zakázanou intravenosní infuzi nepovažuje.
Za povolené indikace intravenosní infuze u sportovců lze považovat:
a)

terapie při život zachraňujících zákrocích včetně resuscitace

b)

náhradu krve při akutních krevních ztrátách

c)

při chirurgických zákrocích a operacích

d)

aplikace léků a tekutin (včetně některých vyšetřovacích metod) za situace, kdy nelze použít jiné možnosti, zejména perorální aplikaci.

Terapeutickou výjimku pro infuzní léčbu je možno vystavit při léčbě ostatních onemocnění
během hospitalizace, v některých případech i při domácí léčbě. Žádost o Terapeutickou výjimku musí obsahovat diagnózu, detailní popis průběhu onemocnění a léčby, složení, objem a
počet infuzí a všechny klinické a laboratorní výsledky.
Stavy dehydratace vzniklé v souvislosti s tréninkem, nebo sportovním výkonem nelze
považovat za dostatečný důvod pro indikaci intravenosní infuze a udělení Terapeutické
výjimky.

MUDr. Tomáš Paul
Předseda komise pro
Terapeutické výjimky
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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Cesta za pokladem v Boskovicích přinese dětem překvapení
Ve středu 28. října proběhl v Boskovicích 23. ročník Cesty za
pokladem s podtitulem Pavoučí stezkou říší pohádek. Podzimní procházku historickou částí města a okolní přírodou,
která je určena všem zájemcům bez rozdílu věku, si užilo
přes pět set účastníků.

„Letošní účast nás potěšila. Díky pěknému počasí si pavoučí
stezkou prošlo 282 dětí s doprovodem, což je opravdu hojný
počet. Nicméně evidujeme jen děti, a tak neumím vyčíslit
celkový počet účastníků,“ řekla po akci Věra Opatřilová
z pořádajícího oddílu TJ Rytmus Boskovice.
Organizátoři připravili šest stanovišť, kde děti plnily jednoduché sportovní či manuální úkoly. Na splnění úkolů a hladký průběh celého programu dohlížely pohádkové bytosti jako například broučci, včelka Mája a Vilík a další. Před zříceninou goticko-renesančního boskovického hradu byl připraven táborák, kde si zájemci mohli opéct párek.
Po úspěšném absolvování všech stanovišť dostaly děti drobné dárky a také lampion. Neoficiálním lampionovým
průvodem se pak všichni vraceli zpět do města, kde bylo připraveno ještě jedno překvapení. „Každý rok se pro
děti snažíme vymyslet na konec něco nového. Letos jsme připravili promítání krátkých pohádek v letním kině a
myslím, že se to všem líbilo,“ doplnila Věra Opatřilová.
Pořadatelé Cesty za pokladem se tímto nenásilným způsobem snaží dětem přiblížit a oslavit s nimi tento vzpomínkový a sváteční den vzniku samostatného československého státu.

14.11.2015 GENERALI CUP O pohár starosty města
Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
14.11.2015 Memoriál Evžena Hadamczika, Ostrava 01.11.2015 Běh kolem Doubravky, Teplice
Dubina
04.11.2015 Běh o pohár rektora ČZU, Praha 6 –
14.11.2015 Pramínek Cup 2015, Pardubice
Suchdol
15.11.2015 Velká cena Plzně, Plzeň
06.11.2015 Ústí – Milešovka v noci, Memoriál Hanky
17.11.2015 25. ročník Běh městem, Hradec Králové
Vocáskové 50. ročník, Ústí nad Labem
07.11.2015 13. Pražský pohár v malé kopané, Praha 10 17.11.2015 O pohár Města Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec
07.11.2015 Hornická desítka, Frýdek-Místek
21.11.2015 10.ročník – Podzimní běh Olympu 2015,
08.11.2015 Chebská běžecká zima – 7.ročník, Cheb
Praha 7
08.11.2015 Velká kunratická, Praha 4
10.11.2015 KUŽELKY turnaj dětských domovů, Pardu- 21.11.2015 Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka, Vyškov
bice
26.11.2015 Plavecké závody ZŠ, Jindřichův Hradec
13.11.2015 Běžec Chodska, Draženov
28.11.2015 Mikulášský běh do pohádkového lesa, Se14.11.2015 5. ročník Velké ceny SK Čéčova pro přízimovo Ústí
pravku, st. a ml. žactvo a dorost, České Budějovice
29.11.2015 18. ročník Mikulášského běhu – Pardubice,
14.11.2015 Běh za jedovnickým kaprem – Memoriál
Pardubice
Jiřího Kovaříka – 19. ROČNÍK, Jedovice
29.11.2015 Basketbalový Mikuláš, Ostrava,
14.11.2015 Den s jógou v Ostravě, Ostrava
29.11.2015 Podzimní běh lyžařů, Senohraby
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01.12.2015 Sportovní Mikulášská, Praha 6
04.12.2015 46. ročník – Mikulášův kufr, Praha - Horní
Roztyly
05.12.2015 11. ročník Mikulášské haly pro přípravku,
starší a mladší žactvo a dorost, České Budějovice
05.12.2015 Pomerančový mítink, Jablonec nad Nisou
06.12.2015 Malá cena Velké verandy – lesní kros CHOCEŇ, Choceň
06.12.2015 Mikulášský běh – Brada, Brada
06.12.2015 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost,
Tábor
12.12.2015 Karate je radost, Česká Lípa
19.12.2015 Vánoční turnaj dětí ve florbale, Dačice
21.12.2015 Vánoční cena v plavání se soutěží Plave
celá rodina, Strakonice
22.12.2015 Stolní tenis – turnaj pro příchozí, Vlašim
27.12.2015 Jilemnice plná lampiónů aneb Kufrování s
Krakonošem, Jilemnice
28.12.2015 Tradiční fotbalový turnaj mládeže, Křenovice
28.12.2015 Vánoční turnaj ve volejbalu, Štítina
28.12.2015 Zimní halový turnaj mládeže OFS Písek,
Písek
29.12.2015 Běh do vrchu Mosty-Skalka, memoriál Mi-

lana Podešvy, Mosty u Jablunkova
30.12.2015 Předsilvestrovský pochod Poodřím,
Studénka
30.12.2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise dospělých o „Přeborníka města TELČE“ (31. ročník), Telč
31.12.2015 Silvestrovský běh – Mladá Boleslav, Mladá
Boleslav
31.12.2015 Silvestrovský běh – Moravická desítka,
Rýmařov
31.12.2015 Silvestrovský běh – Prostějov, Prostějov
31.12.2015 Silvestrovský běh 2015 – Most, Most
31.12.2015 Silvestrovský běh Klučovka, Třebíč
31.12.2015 Silvestrovský výstup na Mehelník, Písek

Více na www.cus-sportujsnami.cz/

Blahopřejeme
Fotbal
Čeští fotbalisti dokázali postoupit na ME 2016 do Francie. Češi obsadili v těžké skupině první místo, kdy
za sebou nechali věhlasné týmy z Turecka a Nizozemska.
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