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Volební 32. VH ČUS

Úspěšný prolog - ČUS Stopa pro život
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Česká unie sportu volila na Valné hromadě vedení
pro příští čtyři roky
32. valné hromady České unie sportu se ve Sportovním centru v Nymburce zúčastnilo 144 delegátů.
Hlavním tématem setkání byla volba vedení spolku, tomu současnému totiž k 31.1.2016 končilo čtyřleté funkční období. Za tu dobu prošla největší česká
sportovní organizace rozsáhlou přeměnou a podařilo se jí oddlužit a ekonomicky stabilizovat.
Z bývalého ČSTV, které se pohybovalo na hranici
insolvence se podařilo transformovat po všech
stránkách silnou Českou unii sportu, organizaci, jejíž
hlavním cílem je chránit zájmy svých základních
článků tělovýchovných jednot, sportovních klubů a
národních sportovních svazů.
Ve veřejné volbě obhájil své dosavadní křeslo předsedy advokát a šéf České basketbalové federace
Miroslav Jansta, na postech místopředsedů zůstávají i nadále jeho dosavadní kolegové – Miroslav
Pelta předseda FAČR a Marek Hájek, člen VV Regionálního sdružení ČUS v Opavě, z.s. Marek Hájek
bude mít na starosti sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty, Peltova úloha je hájit zájmy sportovních
svazů.
„Cením si důvěry všech a myslím, že ještě mám sportu co dát. Dokázali jsme ze zadluženého
ČSTV, kde bylo mnoho problémů, udělat za ty čtyři roky spolek, který opět funguje a slouží svazům, sportovním klubům a jednotám. Česká unie sportu tak plní svoji úlohu a tou je především
servis pro sdružené spolky, hájení jejich zájmů a potřeb, a šíření myšlenky sportu široké veřejnosti, jako zdravého životního stylu, který tato společnost nezbytně potřebuje. V příštích čtyřech letech bychom rádi pokračovali v započatém díle a zintenzívnili jednání a spolupráci jak
s Asociací krajů ČR, tak se Svazem měst a obcí. Naší další úlohou je komunikovat se státem i
samosprávami a přesvědčit je o potřebě lepšího ekonomického zajištění českého sportu a rovněž získat pro naše kluby a jednoty dostatečné množství financí, především na údržbu, provoz
majetku a investice do infrastruktury. Důležitou úlohou je také přesvědčit politickou reprezentaci našeho státu, že stávající státní správa v oblasti sportu se za posledních 25 let ukázala jako nefunkční, o čemž svědčí řada námi již dříve publikovaných ukazatelů. Proto bychom chtěli
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ve spolupráci se státem a samosprávami přivést ke
sportování co nejvíce dětí i dospělých,“ vysvětluje
svoje záměry staronový předseda ČUS Miroslav Jansta.
„Česká unie sportu je nyní stabilní spolek, a to je
dobře, konečně se můžeme soustředit na péči o základní články, které jsou nejdůležitějším prvkem organizace – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
V souvislosti s úpravou legislativy stoupá administrativní zátěž a klubům neúměrně rostou náklady.
Náš servis by jim měl výrazně pomoci. Rádi bychom
také dořešili majetkové věci, např. smlouvu se státem na pozemky v Harrachově,“ rozvíjí slova předsedy místopředseda Marek Hájek.
Pro další období stojí před Českou unií sportu hned několik velkých výzev. Kromě servisní činnosti pro členské
spolky se chce soustředit na zajištění toku financí, které
stát z loterijních společností nasměroval do státní pokladny, namísto přímých odvodů do sportovního prostředí. Tomu by mohl výrazně napomoci Zákon o sportu, na
jehož novele ČUS s MŠMT významně spolupracuje.
Předseda ČUS Miroslav Jansta se rovněž netají tím, že
by měl pro sport rád samostatné ministerstvo, které by
kromě sportu zajišťovalo i rozvoj cestovního ruchu. Jedním z dalších bodů na seznamu záměrů ČUS
v nadcházejícím období je i vybudování důstojného sídla
v prostorách Strahova. Jako zázemí pro spolek i většinu
sportovních svazů by měl v blízkosti stadionu Přátelství
vyrůst Dům sportu.
Výroční valná hromada ČUS se uskuteční 23. 4. 2016.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS
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Výkonný výbor ČUS
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Předseda

16. Priority nizozemského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu

JUDr. Miroslav JANSTA (Prezident České basketbalové
federace, z.s.);

17. Vyhláška o stanovení výše zá-

Zástupci národních sportovní svazů
kladních sazeb zahraničního
Ing. Karel BAUER, CSc. (Prezident Českého svazu jachstravného pro rok 2016
tingu); RNDr. Petr DITRICH (Předseda České baseballové
asociace); Filip HOBZA (Předseda České asociace amerického fotbalu, z.s.); Ing. Ivo KADERKA, CSc. (Prezident 18. Vyhláška o změně sazby základní
náhrady za používání silničních
Českého tenisového svazu); Miroslav PELTA (Předseda
Fotbalové asociace ČR); Mgr. Lukáš SOBOTKA
motorových vozidel a stravného
(Předseda Svazu Lyžařů České republiky, z.s.); Mgr. Filip
pro rok 2016
ŠUMAN (Předseda České florbalové unie); PaedDr. Libor VARHANÍK (Předseda Českého atletického svazu)
Zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot
Ing. Marek HÁJEK (Regionální sdružení České unie
sportu v Opavě, z.s.); Ing. Vítězslav HOLUB (Jihlavská unie
sportu, z.s. ); Ing. Jaroslav CHVALNÝ (Pražská tělovýchovMediální partneři ČUS
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ná unie, z.s.); Mgr. Zdeněk KRÁTKÝ (Okresní
sdružení České unie sportu Tábor, z.s.); Mgr.
Zdeněk KUBEC (Sportovní unie okresu Ústí
nad
Labem);
Ing.
Jiří
PAVLÍČEK
(Královéhradecká unie sportu, z.s.); Jitka PEŘINA
(Sportovní unie Karlovarska, z.s.); Pavel SUK
(Okresní tělovýchovné sdružení Mělník, z.s.)

Revizní komise ČUS
Leopold BAMBULA (předseda komise), Ing. Jindřich LANGR (místopředseda komise); Milan
HOMOLKA, Josef HRAZDÍRA, JUDr. Jan OBST,
Ing. Jaroslav PAZDERA, Ing. Roman POKORNÝ

VV ČUS zvolil místopředsedy Miroslava PELTU
a Ing. Marka HÁJKA a jmenoval generálním
sekretářem ČUS Mgr. Jana BOHÁČE.

PŘEDSEDA ČESKÉ UNIE SPORTU MIROSLAV JANSTA
KRITIZUJE NEDOSTATEČNÉ NAVÝŠENÍ PENĚZ NA SPORT:
21.1.2016 Právo Strana 21 Sport
Sport sice dostane více peněz než v minulém
roce, ale před deseti roky se na jeho rozvoji podílel stát ekonomicky mnohem víc. Tento fakt
vadí předsedovi České unie sportu Miroslavu
Janstovi. Vidí rezervy, kde by mohl stát přidat, a
chce palčivý problém řešit. Odmítá také spory ČUS a ČOV...
* Jak na tom bude ekonomicky český sport v
roce 2016 oproti předchozím letům?
Občané, kteří z 80 procent financují český sport,
na tom budou možná lépe, protože se ekonomicky naší zemi daří. Ale podle odhadů si pořád přibližně 22 procent rodin nemůže dovolit podporovat sport svých dětí, a tudíž je sport asi pro 450
tisíc dětí těžko dostupný. Stát v tom nic zásadního neudělal, nepomohl toto procento snížit. Letos půjde do sportu díky navýšení v Poslanecké
sněmovně jen o 250 miliónů víc než v roce 2014.
V roce 2015 šlo do sportu dokonce méně o 400
miliónů než rok před tím. Takže ze strany státu,
co se týká financování, k ničemu zásadnímu nedošlo.

poslanci navýšení odvodů z hazardu na 23 a 28
procent s tím, že pan ministr Babiš slíbil, že z
výnosu tohoto navýšení by mělo jít do sportu
téměř vše. Tím pádem by rok 2016 mohl být prvním rokem, kdy dojde ke skutečnému navýšení
finančních prostředků na sport. Měly by jít všude
tam, kde chybí - hlavně do klubů, jednot, na trenéry, na údržbu, investice a sportovní školy.
* Byla z pohledu financování sportu komplikací změna na pozici ministra školství a jak
funguje spolupráce s novou mistryní Kateřinou Valachovou, jsou její plány, co se týče
financování sportu, reálné?

* Jste spokojen s výší odvodů loterijních společností, které půjdou do sportu, a na co budou využity?
Česká republika jako jedna z mála zemí v Evropě nedává výnosy z tzv. měkkého hazardu, to
znamená z kurzového a loterijního sázení, přímo
do sportu. Pouze čtvrtina jde do sportu prostřednictvím Českého olympijského výboru. Loni přijali

4

Mediální partneři ČUS

Česká unie sportu se snaží dobře spolupracovat
s každým ministrem. Pan ministr Chládek byl na
sport lépe připraven, protože se na tuto funkci
dlouhodobě chystal. Paní ministryně Valachová
jako erudovaná právnička byla do tohoto problému vržena. S uznáním musím říci, že se sportu
dost věnuje. Podařilo se jí přijmout akční plán a
dosáhla navýšení finančních prostředků na sport
a vytváří si svůj názor, jak dosáhnout změny ve
vztahu sport a stát.
* Nakolik je podle vás ideální a dosažitelný
cíl, co se týče objemu financí plynoucích od
státu do sportu? Stále vidíte jako reálné navýšení na 7 miliard korun do konce volebního
období současné vlády?
Vzhledem k postavení sportu ve společnosti by
adekvátní bylo, aby sport dostával to samé co
kultura, tedy 12 miliard. Když sport v roce 2006
dostával téměř 7,5 miliardy, tak rozhodně tato
vláda, aby mohla říci, že se sportem udělala něco zásadního, by měla mimo jiných cílů také dosáhnout i této mety. Když to šlo v roce 2006, bylo
by ostudné, aby to nešlo v roce 2017. Tato otázka patří politikům, kteří slibují hory doly, fotí se s
kdejakým úspěšným sportovcem, chtějí jejich
podporu do voleb... A co pro sport udělali? Výsledky za posledních 25 let hovoří za vše.
* Kdo by měl podle vás rozdělovat finance pro
sport, pokud ne jednotlivé svazy?
Čeká unie sportu, mimo jiné, vypracovala za toto
období řadu materiálů ke koncepci českého
sportu a jeho financováni. Na poslední valné hromadě přijala koncepci, v níž navrhla, aby se vytvořilo deset dotačních programů. To se odehrálo
za přítomnosti ministra Chládka a náměstka Hulinského, kteří tuto koncepci přivítali a vtělili ji do
ministerské koncepce podpory sportu. Tato koncepce hovoří jasně, peníze rozděluje stát prostřednictvím těchto programů, kdy z programů
„4“ a „8“ by měly jít peníze přímo sportovním klubům a tělovýchovným jednotám.
* Ale ty programy byly změněny...
To pro nás bylo překvapení, když po odchodu
ministra Chládka najednou tyto programy „4“ a
„8“ při vyhlášení jejich metodiky byly koncipovány směrem přes sportovní svazy, neměly jít přímo dolů do sportovního prostředí. Přitom na naší
valné hromadě nikdo proti této koncepci nevystoupil, ani ze sportovních svazů, ani ze zástupců státu. Proto jsme velmi kvitovali zásah paní
ministryně Valachové, která program „8“ vrátila
do původní podoby, aby peníze mohly jít přímo
Mediální partneři ČUS

klubům a jednotám. Názor ČUS je jasný: sportovním svazům, co jim náleží, a ostatní prostředky přímo dolů.
* Měl by podle vás mít sport své ministerstvo,
nebo by stačila samostatná kapitola v rozpočtu?
Tragický přístup státu ke sportu za posledních 25
let jasně ukázal, že současná struktura je nefunkční. Má-li se pro sport něco vážného udělat,
musí mít vzhledem ke svému celospolečenskému významu vlastní ministerstvo. Sport měl vždy
své ministerstvo. A nejen to, skoro vždy měl i
vládní výbor pro sport. Dokonce i za totality tady
byl Československý svaz tělesné výchovy, kterému jako světovou anomálii stát svěřil veškeré
státní ministerské kompetence. Už od roku 1990
se z ČSTV stal pouhý spolek a ministerské kompetence na nikoho nepřešly.
* Ale v názvu ministerstva je sport v určité
podobě zastoupen...
V názvu současného ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sice slovo, které se týká
sportu, je, ale ministerstvo nemá vlastně v tomto
ohledu žádné kompetence a sportu se tam ze
stovek úředníků věnuje jen pár lidí. Když je ministerstvo kultury, musí být i ministerstvo sportu.
Celospolečenským užitkem jde o srovnatelné
fenomény. Sport nemá dnes na vládní úrovni
prakticky žádné zastoupení, žádné zastání, žádnou možnost prosadit své potřeby.
* Nakolik by se měl stát podílet na financování sportovních akcí typu šampionátů, světových pohárů či motoristických Grand Prix?
Měl by mít možnost koordinovat i jejich pořádání, aby se akcí nesešlo v krátké době moc
jako loni na jaře?
Myslím, že v současném návrhu novely zákona o
podpoře sportu je to dobře řešeno. Stát na základě této novely se k tomuto tématu hlásí.
* Když se podívám níž, jaký je podíl regionálních orgánů na financování sportu počínaje
obcemi přes okresy až po kraje?
Kraje se snaží, ale vlastních peněz na sport moc
nemají. Spíš jen přerozdělují, co jim stát dovolí.
A obce? Na nich leží hlavní tíha starosti o lidi
„tam dole“, kam většinou vládní a parlamentní
oko nedohlédne. A tak většina obcí zápasí o priority financování; na jedné misce vah jsou věci
jako chodník, vodovod, čistička a na druhé sport,
divadelní spolek, myslivci. Obce to mají velmi
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těžké, mají na krku také, převážně z více než
devadesáti procent, zastaralou sportovní infrastrukturu a bez státní podpory se reálně nepohnou.
* Na jaké úrovni funguje spolupráce mezi ČUS a ČOV? Shodnete se v pohledu na financování sportu?
V zásadních věcech se shodujeme. Postupně
jsme si během let vymezili pole působnosti.
Všichni chceme více peněz na sport. Přirozeně
máme rozdílné pohledy na parametry a mechanismy financování, máme logicky jiné priority.
Úlohou a smyslem Českého olympijského výboru
je budovat silnou reprezentaci, aby obstála na
olympijských hrách, a také účinně šířit myšlenku
olympismu. Proto je pro ČOV důležitější péče o
sportovní svazy, které garantují úroveň soutěží,
kvalitu daných sportů a pečují o sportovní talenty. ČOV se ze své podstaty stará o elity a sám je
elitním klubem.
* Co tedy řeší Česká unie sportu?
Česká unie sportu a další podobné sportovní
spolky vidí sport v širších souvislostech. Jsou to
představitelé takového budování sportu, které je
u nás od začátku, od tradic vzniku Sokola. Takové spolky jsou výrazem občanské společnosti,
výrazem touhy lidí dělat celospolečensky užitečné věci po svém.

povědnosti firem. Ano, firmy - zejména ty se státní účastí - by se měly chovat odpovědně a podporovat celospolečensky důležité věci. A stát by
jim v tom měl pomáhat. Je tomu tak všude v civilizovaném světě. Jen u nás je tomu naopak. Bohužel, za této vlády státní firmy nebo podniky s
podílem státu snížily zásadním způsobem podporu sportu. To na nás koukají jinde ve světě
jako na blázny. Jinde je třeba samozřejmé, že
když se firma uchází o veřejnou zakázku, tak
musí prokázat svoji společenskou odpovědnost,
tedy to, jak tam, kde působí, podporuje lidi, pomáhá jim žít zdravě a smysluplně.
* Bylo pro vás zklamáním nedávné rozhodnutí soudu v kauze s bývalým šéfem Sazky
Hušákem? Sdílíte názor advokáta Rozehnala,
že verdikt naopak nahrává úspěchu v dalším
sporu o náhradu škody a ušlý zisk? Proč se
žaloby soustředí na Aleše Hušáka, když o kritizovaných výdajích Sazky rozhodovalo i celé
představenstvo?
Zatím nechci jakékoli kroky kolem soudu ohledně
Sazky komentovat. Důležité je, že všichni vědí,
jak se pan Hušák choval a kam Sazku dovedl.
Jsme unikátním příkladem na celém světě, kdy
došlo ke krachu monopolního molochu, navíc

* Jsou rozdíly mezi ČUS a ČOV nějakou výraznou překážkou pro součinnost?
Rozhodně ne. Pokud jsou mezi námi nějaké rozdíly, tak jsou to rozdíly filozofické - na jedné straně budování sportovních elit, na druhé straně
podpora sportu pro všechny a občanské společnosti. Jsem přesvědčený, že jde o spojité nádoby, kdy jedna strana se bez druhé neobejde.
Jsem také rád, že se ujal můj návrh Olympijského kolegia. Jsem si jistý, že na jeho platformě je
třeba hledat shodu mezi sportovními spolky, protože ani ČOV, ani ČUS, ani nikdo jiný nemůže
řídit sport a ostatní sportovní spolky, které představují nejmasovější model občanské společnosti.
* Umí podle vás sport dostatečně oslovit i
soukromé investory a firmy jako potenciální
sponzory?
Což o to, oslovit umí. Ale stát svojí politikou tuto
žádoucí a všude fungující spolupráci znemožňuje. Již dlouho hovořím o tématu společenské od-
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loterijní společnosti. Žalujeme pana Aleše
Hušáka proto, že byl předsedou představenstva a generálním ředitelem, měl na starosti
ekonomiku a právě on předkládal všechny
podklady. Máme stenografické záznamy a hlasové nahrávky, jakým způsobem zamlčoval
valné hromadě a výkonnému výboru ČSTV různá ekonomická fakta.
* Koncem ledna se bude volit vedení ČUS,
co se vám v končícím volebním období podařilo a co naopak ne? Na co byste se v
případě úspěchu ve volbách chtěl soustředit v dalším období?
Je toho hodně. Něco si nechám na volební
valnou hromadu. Každý však vidí, že se nám
podařilo zachránit před insolvencí předlužený
největší český sportovní spolek. Změnili jsme
celkový pohled na sport, se kterým se nikdo
nebavil a byl předmětem opovržení. To bylo
důležité, abychom celé české veřejnosti ukázali schopnost spravovat řádně svůj majetek i
profesionálně a důstojně zastupovat své členy
a lobbovat za jejich zájmy a potřeby. Myslím si,
že to bylo upřímnější, než kdybychom všichni
utekli pod olympijské kruhy a začali kolem rozdávat chytré rozumy. Takto je postavení ČUS i
ČOV důstojné. Je také evidentní,
že Česká unie sportu už není smutným pohrobkem bývalého socialistického ČSTV, ale
dynamickým a sebevědomým spolkem, který
nejen že utekl hrobníkovi z lopaty, ale začal
pracovat na smysluplných projektech, které
mohou přinést užitek celému sportu.
* Pokud neuspějí basketbalisté, bude v Riu
po dvaceti letech chybět na OH český kolektivní sport. Je i to podle vás důsledkem
nedostatku financí ve sportu?
Ano. Samozřejmě. Ale v obecné rovině. Stát
nemůže za každou prohru nebo výhru konkrétního týmu. Ale může za to, jaké dlouhodobé
podmínky měl tým pro přípravu a zejména z
jaké základny sportovních talentů mohl čerpat.
A tato základna se především v kolektivních
sportech prudce snížila. Za dobu samostatné
České republiky byly na olympijských hrách s
výjimkou fotbalistů v Sydney pouze naše basketbalistky, což je ostudné a děsivé.
* Jak jste spokojen s tím, jak se rozvinuly
projekty „ČUS Sportuj s námi“ nebo Sporťáček? Je na nich vidět, že zájem o sport
mezi dětmi stále je?

Mediální partneři ČUS

Oba běží skvěle. Staly se samozřejmou součástí českého sportovního života. Jsou příkladem toho, jak se dá dělat sport i bez desítek
miliónů na placené marketingové agentury či
pomocí televizních spotů a bombastické reklamy. Obě akce jsou důkazem, že největší sportovní potenciál je v aktivitě lidí tam dole, v krajích, obcích, sportovních klubech, oddílech a
tělovýchovných jednotách. Stačí jen trochu
podpořit ty, co mají sport rádi a dobrovolně se
mu věnují. ČUS Sportuj s námi, to jsou dnes
už stovky akcí, sportují v nich aktivně desetitisíce lidí. A Sporťáček? To je projekt, který dělají skvělí lidé, a jsme rádi, že nás k němu vzali
a jsme u toho. Sporťáček se chytil tak, že dokonce začal konkurovat sám sobě. Města se
trumfují, kde a kdo uspořádá Sporťáčka lépe.
* Věříte, že se opět zvýší počet sportujících
dětí a oddíly nebudou bojovat s jejich nedostatkem?
Jsem optimista. A děláme s Českou unií vše,
aby tomu tak bylo.
* Lze vůbec boj s počítači, tablety a chytrými telefony vyhrát?
Musíme ho vyhrát. Jestliže stát se začne ke
sportu chovat, jak si zaslouží, tak v současné
době nevyhrajeme, ale vytvoříme alespoň
funkční systém, který z dlouhodobého hlediska
musí zvítězit. Jestli se to nepovede, tak lidstvo
může skončit jako v nějakém apokalyptickém
filmu. Jako třeba lidé ve filmu Matrix, napojení
na dráty ve virtuální realitě. Sport je jednou z
mála obran proti této temné vizi.
* Snažíte se přesvědčovat rodiče, aby dávali děti na sport?
Samozřejmě. Proto je ve Sportuj s námi řada
akcí pro děti a mládež, proto podporujeme
Sporťáčka a desítky dalších akcí pro děti.
* Jak přivést na sportoviště tloustnoucí a
kouřící generaci od dvacetiletých výš?
V tom je situace tak katastrofální, že bez podpory státu se nic zásadního nezmění. To žádný sportovní spolek sám nezvládne. Stát a politici si musí konečně uvědomit, že situace je
vážná, a až se překročí určitá mez, nemusí být
návratu.
Podle odhadů si pořád přibližně 22 procent
rodin nemůže dovolit podporovat sport svých
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TZ z VV ČUS konaného 18.1.2016
Výkonný výbor se na posledním zasedání svého
volební období sešel 18. ledna 2016 mimořádně
v nových prostorách Fotbalové asociace ČR na
Strahově.
Předseda Jansta v úvodu svého vystoupení informoval o uskutečněném neformálním setkání
s paní ministryní Valachovou ve druhém lednovém týdnu, na kterém proběhla i diskuse
k financování sportu, k zajištění výpočtu a distribuce státních dotací MŠMT v Programu I
(reprezentace) a II (talentovaná mládež) konečným příjemcům. Sdělil, že úřad ministerstva je
nyní v podstatě personálně paralyzován, protože
nedošlo k výběru nového náměstka pro sport a
ředitel odboru sportu je postaven mimo službu.
Dále předseda představil členům výboru písemně předložené připomínky k parlamentem projednávané novele zákona o podpoře sportu, které jsou zpravované na základě právních analýz
v podobě pozměňovacího návrhu, včetně soupisu argumentů. Předseda shrnul hlavní důvody,
proč jsou připomínky zásadní, a proč je povinností ČUS je poslancům předložit. Výkonný výbor vzal na vědomí návrh Legislativní rady VV
ČUS na znění pozměňovacího návrhu k novele
zákona o podpoře sportu včetně hlavních argumentů a uložil předsedovi ČUS přednést a obhajovat
pozměňovací
návrh
zejména
v poslaneckých klubech PSP, ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu
PSP a na veřejnosti.
Následně předseda hovořil na téma příprav k
vytvoření nového ministerstva pro sport. Zdůvodnil potřebu mít pro sport samostatnou státní
instituci, členové výkonného výboru vzali předložené základní teze k diskusi o zřízení nového

ministerstva sportu na vědomí a uložili předsedovi, aby o nich informoval delegáty VH ČUS a
seznámil se záměrem odbornou i širokou veřejnost.
V dalším programu schůze se zástupci VV zabývali přípravami na 32. valnou hromadu ČUS. Generální sekretář Jan Boháč komentoval připravený scénář VH, zrekapituloval organizační zajištění VH a voleb (volební komisaři, volební místa,
připravenost volebního procesu) a písemně
předložený seznam v termínu doručených kandidatur. Seznam kandidátů do voleb členů orgánů
ČUS byl rozeslán sdruženým subjektům. Informoval, že je zajištěna přítomnost notáře i stenografa i podmínky pro práci novinářů. Výkonný
výbor pověřil řízením VH ČUS 30. 1. 2016, do
doby zvolení pracovního předsednictva Valné
hromady, generálního sekretáře J. Boháče.
Ve svém dalším jednání pověřil výkonný výbor
zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na
valných hromadách společností Ski Pec, a.s., a
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., které se konají
21.1. 2016 a vzal na vědomí předložený návrh
osnovy zprávy o hospodaření a zprávy o majetku za rok 2015, připravované pro valnou hromadu ČUS, plánovanou na sobotu 23. 4. 2016. Uložil generálnímu řediteli ekonomických agend
Pavlu Bendovi připravit předběžné výsledky hospodaření ČUS a první verzi zprávy o majetku
ČUS pro příští zasedání VV ČUS.
Členové VV dále schválili v písemné podobě
předložený výběr akcí na období únor – prosinec
do projektu ČUS Sportuj s námi 2016 a návrh
rozdělení finančních příspěvků organizátorům
akcí v 1. čtvrtletí 2016. Schválena byla také žádost České triatlonové asociace o přidělení půjčky z rezervního fondu svazů, včetně příslušné
směnečné záruky, a záštita ČUS s finanční podporou pro akci Sportovní Hry Seniorů v roce
2016.
Na závěr místopředseda ČUS Miroslav Pelta
krátce shrnul uplynulé čtyřleté volební období.
Vyzdvihl současnou dobrou kondici spolku a poděkoval pracovníkům odborného zázemí ČUS,
týmu spolupracovníků předsedy a místopředsedů. Vyslovil přesvědčení, že Česká unie sportu
je dobře vedena, je zdravá, aktivní, pilná a pečlivá.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí
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ČUS Stopa pro život
Seriál závodů ČUS Stopa pro život, určený pro širokou veřejnost, nesoucí v letošním ročníku název České unie sportu, je určený pro každého, kdo má rád běžky. Nezáleží na tom, jestli je vám 5 let
nebo 70 let, jestli jste začátečník nebo profík, jestli jezdíte na běžky pravidelně nebo jen nahodile. Jediné, na čem záleží je, že si chcete v zimě zasportovat, užít si krásný den spolu s přáteli, případně porovnat síly s ostatním závodníky. Do seriálu jsou zařazeny tradiční akce ve známých lokalitách a organizuji je zkušení pořadatelé.
Každý závodník v rámci získá v rámci startovného (v rozmezí 500 – 700 Kč, podle rozpisu jednotlivých
závodů) balíček užitečných služeb a produktů. Závody jsou jednotlivými pořadateli připravené tak, aby
vám na nich nic nechybělo a mohli jste naplno vychutnávat krásy českých hor.

Co obdrží účastník před závodem?
Startovní číslo, které si můžete upravit podle svých představ.
Čip pro měření času.
Dárek, se kterým budou vaše vyjížďky na běžkách příjemnější.
Vedle toho můžete využít také jakoukoliv ze služeb partnerů seriálu:

Základní namazání zdarma v servisu České spořitelny.
Vyhřívané DEPO s převlékacími místnostmi a úschovnou lyží i
oblečení.
Test centrum Rossignol, kde můžete otestovat profi lyže nebo si je půjčit na závod.

Jaké je zajištění během závodu?
Profesionálně připravené běžecké tratě vám zpříjemní nejen nádherná scenérie českých hor, ale i bohatě zásobené občerstvovací stanice s gely, tyčinkami a energetickými nápoji od firmy Nutrend.

V cíli to nekončí
Ihned po dokončení závodu dostanete teplý nápoj a čekají na vás další příjemné věci. Než sečteme
časy a vyhlásíme výsledky, můžete využít volný čas několika způsoby:
V úschovně DEPA máte možnost odložit své mokré lyže.
Ve vyhřívané jídelně s barem a kavárnou na vás čeká zdarma teplé jídlo a nápoj.
U stánků našich partnerů můžete nakoupit nejen běžkařské vybavení za výhodné ceny.
Den se zakončí vyhlášením výsledků a předáním cen vítězům na velkém pódiu. Výsledky můžete sledovat i on-line. A to buď jako webový servis prostřednictvím lokální wifi sítě, nebo ve formě automatického zasílání výsledkových sms či e-mailů.

Jak se přihlásit?
Na jednotlivé závody se můžete hlásit přes web za výhodnějších podmínek nebo v místě závodu v
předvečer a v den závodu.
Více informací o závodech a registrace na www.stopaprozivot.cz

Akce seriálu ČUS Stopa pro život:
Karlův běh České spořitelny 20. 02. 2016 | Boží Dar v Krušných horách
Šumavský skimaraton 27. 02 .2016 | Kvilda
Krkonošská 70 LAW 05. 03. 2016 | areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně

Mediální partneři ČUS
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Právní poradna

Zánik spolku podle NOZ - první část

Nová právní úprava přinesla i změny, pokud jde o zánik spolků. Spolky jsou nyní povinny při svém zániku projít procesem likvidace stejně jako kterákoli jiná právnická osoba. Tato povinnost se týká případů, kdy spolek zaniká tzv. bez právního nástupce. Tedy v jeho činnosti nikdo další nepokračuje.
V případě ukončení činnosti spolku je třeba rozlišovat dvě fáze. Nejprve musí dojít k jeho zrušení, následně k likvidaci a teprve nakonec dochází
k jeho zániku, a to výmazem ze spolkového rejstříku.
I. Zrušení
Ke zrušení spolku dochází zpravidla dobrovolným rozhodnutím příslušného orgánu spolku.
Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovně uvedena, rozhoduje o zrušení valná hromada, resp. nejvyšší orgán. Vzhledem k tomu,
že jde o zásadní rozhodnutí, lze doporučit, aby o
konání valné hromady byl pořízen notářský zápis.
Současně s rozhodnutím o zrušení spolku je třeba, aby příslušný orgán jmenoval likvidátora. Zákon
sice pamatuje i na možnost, že likvidátor jmenován nebude a v takovém případě jeho funkci vykonávají všichni členové statutárního orgánu, ale takový postup nelze doporučit. Likvidátor dnem svého
jmenování přebírá všechny kompetence statutárního orgánu.
II. Likvidace
Délka likvidace není ze zákona nikterak omezená, není tedy potřeba likvidaci provést v nějaké přesně
stanovené lhůtě. Ze všeho nejdříve je třeba, aby byly učiněny příslušné zápisy do spolkového rejstříku. Do rejstříku se zapisuje:
- den zrušení spolku (tj. den, kdy o zrušení rozhodla valná hromada nebo den, který valná hromada
určila jako den rozhodný)
- údaj o vstupu do likvidace
- jméno a bydliště likvidátora
Návrh na zápis uvedených údajů do spolkového rejstříku podává likvidátor. K návrhu je třeba doložit
zejména:
- rozhodnutí o zrušení spolku (tj. příslušný zápis z jednání valné hromady)
- rozhodnutí o jmenování likvidátora (tj. příslušný zápis z jednání valné hromady)
Mediální partneři ČUS
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- čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky být likvidátorem s ověřeným podpisem
Návrh je stejně jako kterýkoli jiný zápis údajů o spolku podáván na tzv. inteligentním formuláři na internetových stránkách www.justice.cz.
Následuje samotný postup likvidátora, který bude směřovat ke třem základním cílům likvidace, a to
vypořádání majetku spolku, vyrovnání dluhů a naložení s likvidačním zůstatkem, tj. s tím, co zbude po
vyrovnání všech závazků spolku.
Postup likvidátora:
1. Sestavení zahajovací rozvahy a soupis jmění spolku.
Soupis jmění je třeba zpřístupnit v sídle spolku všem jeho členům k nahlédnutí. Pokud o to kterýkoli
člen požádá a současně uhradí příslušné náklady, je likvidátor povinen mu soupis jmění vydat.
V soupisu jmění by měly být uvedeny především všechny pohledávky a závazky spolku, a to
s uvedením alespoň jejich výše, splatnosti, označení dlužníků a věřitelů a důvodem jejich vzniku (např.
dodání zboží, provedení opravy). Dále je v soupisu třeba uvést veškerý majetek, a to tak, aby byl identifikovatelný (např. uvedení výrobního čísla), aby bylo zřejmé, kde se nalézá a jaká je jeho hodnota.
Likvidátor by si rovněž měl od statutárního orgánu vyžádat předání veškerých dokladů týkajících se
činnosti spolku (účetní doklady, složky zaměstnanců, včetně mzdových listů apod., zakladatelské dokumenty – stanovy, smlouvy s obchodními a jinými partnery, doklady o vlastnictví majetku apod.).
2. Informační povinnost likvidátora.
a) oznámit vstup spolku do likvidace všem známým věřitelům spolku
- oznámení se týká všech známých věřitelů, ale i orgánů státní správy (finanční úřad, správa sociálního
zabezpečení, zdravotní pojišťovny, živnostenský úřad atd.), pokud k ním má spolek nějaké závazky
(nejen finanční); je vhodné rovněž informovat příslušnou banku, kde má spolek veden účet
b) zveřejnit toto oznámení a výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek, a to nejméně 2x za sebou a alespoň s dvoutýdenním odstupem
- NOZ pro tento případ neupravuje způsob zveřejnění, ale praxe se zatím kloní k tomu, že likvidaci je
třeba zveřejnit v obchodním věstníku
3. Práce s majetkem spolku.
Vzhledem k tomu, že v rámci likvidace je třeba vypořádat závazky spolku, bude třeba minimálně část
sepsaného majetku zpeněžit.
Je na likvidátorovi, zda prodejní cenu stanoví sám nebo odhad ceny nechá provést znalcem (zejména
tedy znalcem z oboru ekonomika, jejichž seznam lze nalézt např. na internetových stránkách www.justice.cz). Rovněž forma prodeje může být různá. Zde bude zejména záležet na tom, zda
lze či nelze předpokládat, že budou vyrovnány všechny závazky a uspokojeni všichni věřitelé. Pokud
ano, lze zvolit jednodušší formu prodeje např. konkrétním osobám. Pokud je naopak zřejmé, že majetek k uspokojení všech závazků postačovat nebude, lze doporučit, aby byl zvolen časově náročnější
postup, ale s menší osobní odpovědností likvidátora. Tím je např. prodej formou dobrovolné dražby,
jde o dražbu na návrh vlastníka věci a její podrobný postup upravuje zák. č. 26/2000Sb. v platném znění.
Likvidátor také musí vymáhat pohledávky, které má spolek vůči svým dlužníkům. Měl by se však zaměřit zejména na ty, které jsou vymahatelné mimosoudně. V případě soudního sportu s nejistou délkou
trvání a nejistým výsledkem by to nakonec nemuselo být vůbec ekonomicky výhodné, neboť s délkou
likvidace samozřejmě rostou i náklady na ní.
- v dalším díle časopisu budeme dále pokračovat s návodem jak provést zrušení spolku. Budeme se
věnovat dalším povinnostem likvidátora a zrušení pobočného spolku.
Legislativně právní odbor ČUS
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Královna hry královské

Věra Menčíková – Stevensonová
Narodila se 16. února 1906 v Moskvě. Byla Češkou po otci Františkovi,
Angličankou po mamince Olze Illingworth a občankou Československa
od roku 1918. V roce 1921 se s rodinou přestěhovala do Hastingsu
v Anglii.
V témže roce se stala mistryní Anglie žen, bylo jí 15 let. Od svých
17 let se zúčastňovala také mezinárodních soutěží mužů. V Londýně
roku 1927 získala suverénně první titul mistryně světa. Titul pak obhájila
ještě 6 krát, vždy se značnou převahou. O titul mistryně světa sehrála 83
partií, z toho prohrála jednu partii, čtyřikrát remizovala a 78 partií vyhrála.
reprezentovala
až do svého sňatku v roce 1937, kdy se
ObraťteČeskoslovensko
se na nás pomůžeme
zprostředkovat
provdala za tajemníka Britské šachové federace pana Rufuse
vaše zapojení do MAS

Stevensona. Její kralování na šachovém trůně i její život ukončilo
bombardování Londýna. Zahynula společně se svoji sestrou Olgou,
rovněž výbornou šachistkou, a matkou 27. 6. 1944 v troskách jejich
domu.
Na šachových olympiádách připomíná světová organizace FIDE
Věru Menčíkovou - Stevensonovou předáváním „VERA MENCIK CUP“
vítěznému družstvu žen. Jako první žena se účastnila mnoha turnajů
světové extratřídy mužů.
Na superturnaji v Karlových Varech v roce 1929 za účasti Capablanky,
Bogoljubova, Euweho, Maroczyho, Nimcoviče, Rubinsteina, Spielmana
aj. byl žertem ustanoven „Klub Věry Menčíkové“. Členem klubu V. M. se
stal každý mistr, který se slečnou Věrou prohrál. Později se členem
Klubu V. M. stal mimo jiné i budoucí mistr světa Max Euwe, který s ní
prohrál hned dvakrát.
Při vší své intelektuální síle a šachovém sebevědomí byla Věra
Menčíková ztělesněním ženskosti, milé vlídnosti a skromnosti. Všude
získávala respekt a lásku svého okolí. I mistři, kteří Věře Menčíkové na
šachovnici podlehli, se stávali jejími příznivci. Obdivuhodnou byla její
vzácně klidná a vyrovnaná povaha. Chovala se stejně po porážce jako
po svých mnoha vítězstvích. Svým šachovým mistrovstvím, osobním a
společenským životem, obdivuhodnými organizačními schopnostmi tato
charismatická Dáma velmi přispěla ke změně pohledu na postavení žen
ve společnosti.
Zdroj: Šachový svaz České republiky
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CAS také v Riu
Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o zřízení své pobočky ad hoc v průběhu Her v Riu. Jejím posláním bude urychleně řešit (obvykle nejpozději do 24 hod) veškeré podněty od sportovců, funkcionářů, ale i od sportovních federací, které se vyskytnou těsně před a také v průběhu Her. Obdobné pobočky ad hoc fungovaly již od letní olympiády v roce 1996, ale i na Hrách Britského společenství národů („Commonwealth Games“), Mistrovství Evropy ve fotbale, Mistrovství Asie ve fotbale, Mistrovství
světa ve fotbale i na Asijských hrách. Nutno také říci, že divize CAS pracovaly v místě konání uvedených akcí velice efektivně a přispívaly k jejich hladkému průběhu.
Arbitrážní soud v Lausanne odsouhlasil jeho složení ad hoc do Ria v tomto složení:
Michael Lenard (USA) – prezident, Ellen Gracie Northfleetová (Brazílie) – vice prezidentka a dále tito
členové – Annabelle Bennettová (Ausatrálie), Andrea Carska-Sheppardová (Kanada/Slovensko),
Catherine Davaniová (Papua Nová Guinea), Margarita Echeverriaová (Kostarika), prof.dr. Ulrich Haas
(Německo), Mark Hovell (Velká Británie), Francisco Mussnich (Brazílie), Jinwon Park (Jižní Korea),
José Juan Pinto (Španělsko), dr. Mohamed Abdel Raouf (Egypt), Carol Robertsová (Kanada), Rabab
Yasseenová (Irák/Švýcarsko).
Vedení i členové byli vybráni Mezinárodním výborem Sportovního arbitrážního soudu (ICAS), který je
nezávislým orgánem Sportovního arbitrážního soudu (CAS). Řízením sekretariátu v Riu byl opětovně
pověřen generální sekretář CAS v Lausanne Mattieu Reeb.
Výběr vhodných kandidátů probíhal i s ohledem na paritní podíl mužů a žen a také se snahou, aby byl
každý region zastoupen alespoň jedním svým členem. Divize CAS pro Rio má zastoupení 46% žen a
zbytek tvoří muži. ICAS zajistí, aby pro letní olympiádu v Tokiu 2020 byl stejný počet žen a mužů
Machura dostal stop na osm let!
Sportovní arbitrážní soud (CAS) ve švýcarském Lausanne potrestal Remigia Machuru ml. osmiletým
zákazem činnosti za opakované porušení antidopingových pravidel. Jak je známo, proti tomuto rozhodnutí CAS není odvolání a zákaz platí ve všech sportech po celém světě!
Bývalý koulař (a také juniorský mistr Evropy ve vrhu koulí) a donedávna hráč amerického fotbalu byl
potrestán za odmítnutí podrobit se mimosoutěžní dopingové kontrole v únoru 2015.
Byl to jeho již druhý dopingový trest, když se první pozitivní nález na růstový hormon udál v roce 2010.
Tehdy dostal dvouletý zákaz činnosti.
Tvrdé tresty také v Keni
Avizovaná hloubková kontrola nezávislé komise WADA v čele s Richardem Poundem v této africké
zemi přináší první ovoce. Zákazem činnosti bylo potrestáno zatím 7 nově odhalených vytrvalců. Pod
tíhou důkazů o korupci a dalších nekalostech v souvislosti se zakrýváním pozitivních dopingových nálezů odstoupil předseda atletického svazu Kiplagat a další dva jeho nejvyšší představitelé.
Tato zatím velice stručná informace o trestech v Keni jenom dokumentuje tu skutečnost, že nezávislá
vyšetřovací komise WADA jedná podle hesla: “Padni komu padni“. Snaží se vypátrat největší dopingové hříšníky mezi sportovci a funkcionáři bez ohledu na to, jestli pocházejí např. z Ruska či jiné země.

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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ČUS - Sportuj s námi!
Veřejné lyžařské závody
Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI podporuje pouze akce, které jsou otevřené sportující veřejnosti. Je to
i součástí podmínek pro obdržení finančního daru. V programu pro zimní měsíce najdete spoustu akcí, které jsou vyhlašovány jako krajská kola závodů v běhu na lyžích či ve sjezdovém lyžování a mají
otevřenou kategorii pro příchozí, pro sportující veřejnost. Nebojte se a přihlaste se do těchto závodů,
většinou mají velmi dobrou úroveň, jedou se na dobře upravených tratích a organizátoři rádi přivítají
nové sportovní nadšence.
Vybrali jsme pro Vás:
Dvoukolový závod v obřím slalomu určený pro veřejnost od kategorie BABY až po kategorii senior.
TJ Sokol Mosty pořádá tyto závody každoročně ve SKI areálu Grůň v Mostech u Jablunkova. Jedná
se již o 40. ročník.
Pořadatel :

TJ Sokol Mosty u Jablunkova – Lyžařský oddíl

Termín :

Sobota 13.02.2016

Místo :

Ski areál Mosty u Jablunkova , prostřední sjezdovka

Disciplíny :

Obří slalom – dvoukolový (jednoterčový)

Přihlášky : Karel Bury 602 474 363 e-mail : moc.liamgyyrub.lerak Do přihlášky uvést jméno,
příjmení, místo bydliště, rok narození. Přihlášku je možné rovněž podat v den konání závodů
při prezentaci.
Detailnější harmonogram programu závodů :
9:00 hod – start „Baby“ kategorie 2008 a další ze startu č. 1(snížený start). Ihned po odjetí prvního kola následuje druhé kolo v opačném pořadí
+- 9:30 hod – start kategorie „děvčata 2003 ze startu č. 2 a následujících kategorií až po kategorii „chlapci –ročník 2001-2000“. Ihned po odjetí prvního kola následuje druhé kolo v opačném
pořadí .
+- 11:00 hod – start od kategorie „juniorky 1999-1998 – ze startu č. 2 .
Časový harmonogram se může měnit v závislosti na počtu startujících

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2016.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
Únor
06.02.2016 Krušnohorská bílá stopa, Lesná v Krušných horách
06.02.2016 O pohár Města Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou
06.02.2016 Opatovské šmajd, Velké Opatovice
06.02.2016 Telnická 15, Adolfov v Krušných horách
07.02.2016 Hokejový zápas svobodní-ženatí, Valašské Meziříčí
07.02.2016 Kladecká lyže, Kladky
10.02.2016 Světlušky 2016, Boží Dar
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13.02.2016 Házená nás baví, Jindřichův Hradec
13.02.2016 Lajdáček cup, Špindlerův Mlýn
13.02.2016 Plavej s námi, Kopřivnice
13.02.2016 Slavoj Olympia cup 2016, Bruntál
14.02.2016 Dětský maškarní ples, Ostrava Stará Bělá
14.02.2016 Jarní běh, Zadov
20.02.2016 Chrudimská bruslička, Chrudim
20.02.2016 Karlův běh, Boží Dar v Krušných horách
20.02.2016 Teamgym pro všechny, Praha 6
20.02.2016 Veřejné lyžařské závody TJ Sokol Mosty
2016, Mosty u Jablunkova
20.02.2016 Veřejný závod v obřím slalomu, Svinec u
Nového Jičína
21.02.2016 Dětský karneval se sportem, Budíškovice
21.02.2016 Fotbalový turnaj starších žáků – O pohár
předsedy OFS Prachatice, Vlachovo Březí
21.02.2016 Lyžařský pohár Vysočiny – veřejný obří
slalom Šacberk u Jihlavy, Jihlava

21.02.2016 Veřejný závod v obřím slalomu- Cena skřítka Ostružníka – 8.ročník, Ostružná
27.02.2016 Fotbalové turnaje pro mládež, Soběslav
27.02.2016 O vítězství v únoru, Sokolov
27.02.2016 Závody dětí na bobech, sáních a lyžích,
Sudkov

Březen
05.03.2016 Orlický maraton, Deštné v Orlických horách
05.03.2016 Zimní volejbalový turnaj 4+2, Štítina
12.03.2016 Opočenský karneval na ledě, Opočno

Sport v EU

Priority nizozemského předsednictví v Radě EU
v oblasti sportu
Nizozemské předsednictví zvolilo pro oblast sportu jako
svou hlavní prioritu integritu sportu, a to v souladu s
Pracovním plánem EU oblasti sportu na období 2014-2017.
Důraz bude kladen především na téma přípravy a pořádání
významných mezinárodních sportovních akcí. Výsledkem by
měly být zejména shromážděné osvědčené postupy, principy
a doporučení, jakým způsobem lze úspěšného pořadatelství
dosáhnout, a to spolu s udržením kladných hospodářských
dopadů, které by zajistily podporu veřejnosti. K tématu
připraví zástupci nizozemského předsednictví v Radě EU
návrh Závěrů Rady, který bude v následujících měsících
konzultován v rámci pracovních orgánů Rady a též se
sportovním prostředím.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky nizozemského předsednictví v Radě
EU
Zdroj obrázku: The Netherlands EU Presidency 2016
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I.
Oznámení
309
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce :
§1
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2016 jsou stanoveny k této vyhlášce.
§2

Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok
2015, se zrušuje.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

JUDr. Miroslav Jansta v.r.
předseda ČUS

Celé znění vyhlášky včetně tabulek s jednotlivými základními sazbami stravného v cizí měně pro
rok 2016 jsou umístěny na stránkách ČUS: http://www.cuscz.cz/novinky/stravne-a-prumerneceny-phm-2016.html

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno
zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 1. 2. 2016; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv
ČUS; ISSN 1212-1061
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II.
Oznámení
385
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle §
189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce :
§1
Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157
odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.
Stravné
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163
odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
29,50 Kč u motorové nafty.
§5
Vyhláška č. 328/2014 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.
§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
2016.

1. ledna

JUDr. Miroslav Jansta v.r.
70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle
než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§3

předseda ČUS

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176
odst. 1 zákoníku práce ve výši
70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
106 Kč až 127 Kč,
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18
hodin,
166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle
§ 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
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