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Předseda České unie sportu obhajoval v Senátu
naléhavost vzniku samostatné státní instituce pro sport
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 16. dubna v Praze vyslechl informaci
o jednání předsedy České unie sportu Miroslava Jansty v Senátu Parlamentu ČR v souvislosti
s jeho nadcházejícím hlasováním o novele zákona o podpoře sportu, která přináší i ustavení
Národní sportovní agentury.
Na jednání Podvýboru pro sport Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
přednesl argumenty obhajující akutní potřebu
ustavení této agentury a současně shrnul hlavní očekávání sportovního prostředí od této nové
státní instituce.
Jedná se především o samostatnou kapitolu
státního rozpočtu na sport, která bude zárukou
jistého a transparentního financování sportu,
a také umožní působení potřebného počtu kvalifikovaných úředníků s dostatečnou znalostí potřeb sportu. Ti zajistí převzetí veškeré dosavadní
agendy od Ministerstva školství ČR. Agentura přinese prostor pro koncepční práci, počínaje zkvalitněním legislativy pro sport, optimálním nastavením dotačních programů podmínkám i potřebám
sportovních spolků, jejich včasnou administraci,
dále kontinuální víceleté financování svazů či rychlejší obnovu sportovišť. Postupně také vytvoří podmínky pro vznik samostatného ministerstva sportu,
jehož vznik bude ČUS nadále iniciovat.
Místopředseda ČUS a člen VV ČUS Marek Hájek
informoval o příkladné spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským
krajem. Na základě uzavřeného memoranda
MSK s ČUS a následných smluv ČUS zajistila
kompletní administraci dotace z rozpočtu
kraje pro všechny sportovní kluby ve výši
30 milionů korun. Již na začátku dubna byly všechny finanční prostředky
na účtech sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Krajský úřad
tak prostřednictvím ČUS značně
zrychlil distribuci dotací, má
zajištěnu administraci vyúčtování, a přitom nijak neztratil rozhodovací pravomoci nad
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podmínkami a rozdělováním dotací. Dosavadní
postup je ze všech zúčastněných stran hodnocen
velmi pozitivně. KO ČUS současně obdržela příslib
Moravskoslezského kraje, že tato spolupráce bude
pokračovat i v příštím roce. Zastupitelé Moravskoslezského kraje navíc schválili nový koncepční
dokument rozvoje sportu v regionu v následujících
šesti letech. Plán rozvoje sportu pro období 20192026 určuje prioritní oblasti sportu a pohybových
aktivit a rámec jejich finanční podpory.
VV ČUS rovněž ocenil zvolení předsedy Českého
atletického svazu a svého člena Libora Varhaníka
na kongresu v Praze místopředsedou Evropské atletické asociace.
Výkonný výbor ČUS se dále intenzivně zabýval přípravou 37. valné hromady ČUS, která
se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 10
hodin ve Sportovním centru v Nymburce. Projednal a schválil návrh textu pozvánky, programu
jednání, jednacího a volebního řádu, metodiku
podávání kandidatur pro dodatečnou volbu člena
VV ČUS i nezbytné organizační pokyny. Současně
projednal první verzi Zprávy o činnosti VV ČUS
od 36. valné hromady ČUS a druhou verzi Zprávy
o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2018, která bude
ještě doplněna o zprávu auditora.
V souvislosti s projektem ČUS Sportuj s námi
schválil Výkonný výbor ČUS seznam akcí s finanční podporou na rok 2019. Tento seznam
zahrnuje 363 akcí ve všech regionech České republiky. Konstatoval, že stále probíhají jednání
s dalšími potenciálními partnery tohoto projektu.
VV ČUS vzal na vědomí informaci o připravovaném semináři
pro ekonomy Servisních center ČUS na 16. května a také
žádost Českého svazu tanečního
sportu o přijetí za člena České unie sportu. Uložil předložit
tuto žádost zástupcům národních
sportovních svazů sdružených v ČUS
na jednání 37. valné hromady.

Autor: KT ČUS
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„Bisoni“ si vodili olympioniky i politiky ČSSD
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ČUS MIROSLAVEM JANSTOU V ČASOPISU TÝDEN
Policie uzavřela vyšetřování dotační kauzy
ve sportu. Jedním z obviněných je i šéf České
unie sportu, mocný pražský právník a vlivný sociální demokrat MIROSLAV JANSTA. „V mém obvinění jsou některá tvrzení absolutní lži,“ říká.
 Po dvou letech skončilo vyšetřování velké sportovní dotační kauzy, ve které figurujete vy, jakožto šéf České unie sportu (ČUS), a třeba také bývalý fotbalový boss Miroslav Pelta. Vaši právníci se
nyní seznamují se spisem. Bojíte se soudu?
Rozhodně ne, české soudy si udržují vysokou
právní úroveň.
 Podle policie jste u někdejší náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové lobboval při
rozdělování dotací proti Českému olympijskému
výboru. Chtěl jste více peněz na úkor ČOV. Cítíte
se vinen?
Podívejte se, dosavadní vyšetřování jen potvrdilo to, co říkám pořád – jediným poškozeným
byla ČUS! A kvůli úředníkům ministerstva školství. Tito úředníci manipulovali penězi tak, aby
ČUS nedostávala odpovídající částku. Dělení těch
peněz bylo prostě nespravedlivé. Jen na členskou
základnu dostával Český olympijský výbor miliony korun. A to prakticky žádnou nemá! To je
přece do očí bijící manipulace. Na práci devadesáti územních pracovišť ČUS navrhovali pouhých
šest milionů korun. Já měl od ministryně školství
mandát, abych na úředníky dohlédl, jmenovala
mě garantem dotačního programu. Tak jsem tak
činil. Úředníci nevycházeli z reality, neměli kritéria, která by dávala smysl.
 Do médií unikla jedna z vašich SMS: „Olympijskej výbor je třeba pokrátit, já nechci proti Jirkovi
(Kejvalovi, pozn. red.) nasazovat, ale tam má být
na zajištění olympiády, a ne na Český olympijský
výbor, na to má dost sponzorů že jo. My (ČUS, pozn.
red.) potřebujeme zajišťovat servis celý republice.“ To je podle vás v pořádku?
Samozřejmě, na to byl jiný dotační program,
kde nebyla Česká unie sportu. Jak říkám – byly
tam velké nepoměry. Česká unie sportu byla znevýhodňována. Jen samotný policejní posudek je
obžaloba bývalé ministryně Kateřiny Valachové.
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Miroslav Jansta, předseda České unie sportu

Posudek tvrdí, že ministerstvo nastavilo netransparentní podmínky, podle kterých nešlo nic vypočítat, a tudíž se s nimi dalo snadno manipulovat. A moje obvinění? Tam je řada absurdních lží
a věcných nesmyslů. Ještě budeme dělat nějaké
úkony. Rozebereme to a celé veřejnosti ukážeme,
jak fungovaly dotace za ministryně Valachové.
A ukáže se, jak ve skutečnosti úřadovala. Kudy
chodí, tak o tom lže. Bylo to zvrácené. Příklad
ve zkratce: v pátek jí Kejval za ČOV a Národní radu pro sport vyslovil důvěru, v sobotu já
za ČUS nedůvěru a v úterý pak Valachová dala
ČOV „za odměnu“ mimořádnou dotaci. Ve sportu
ztratila absolutní kredit. Víte, já jsem před lety
bohužel podcenil vliv mediální agentury Bison &
Rose, napojené mimo jiné na bývalé vedení ČSSD.
 Jak?
Jak říkám – vodili si mimo jiné i Valachovou. To,
že chodila do pražské vinárny právě za vedením
firmy Bison & Rose, jsme věděli všichni. Dostávala
rady a pokyny. A ty rady samozřejmě byly pro jejich zájmy, nikoli pro zájmy českého sportu. Ale
je to delší a komplikovanější příběh.
 Povídejte…
V roce 2011, když se formovalo nové vedení
České unie sportu, vznikla další mocenská skupina kolem Jiřího Bise (spolumajitel Bison & Rose,
pozn. red.), která si „osvojila“ předsedu olympioniků Jiřího Kejvala, společně s místopředsedou
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ČOV Romanem Kumpoštem – a tato skupina chtěla ovládnout český sport. Ovládnout toky peněz.
Ovládnout mediálně svazy. Tehdy se Jiří Bis zaštiťoval právě politickou mocí – tím, že jeho agentura
zastupovala Bohuslava Sobotku či Milana Chovance. Bis už byl s Romanem Kumpoštem aktivní před
mistrovstvím světa v Liberci 2009. Mimochodem,
už tehdy chtěli získat majetek Svazu lyžařů. Vytáhnout minority z Pece, Špindlu, Harrachova… Jak
říkám, je to dlouhý a komplikovaný příběh.
 Tahle kauza každopádně jen podpořila rozkol,
který je mezi ČUS a ČOV, respektive mezi Janstou
a Kejvalem. Krátkodobá idylka sjednoceného sportu
po ztrátě Sazky byla v tahu. Panuje mezi vámi a Kejvalem, nejmocnějšími muži českého sportu, válka?
Byla to klasika. V době obvinění mi Kejval nic
neřekl, nezavolal a začal do médií blábolit, že
bych nepodpořil transparentní systém v rámci
rozdělování peněz do sportu přes rejstřík sportovců. To mě fakt naštval, protože náš systém už fungoval na internetu za dva a půl milionu korun. To
jeho rejstřík vyšel na dvacet milionů korun a byl
v nefunkčním stavu. Zbytečné intriky a rozbroje.
Jirka Kejval, a to s uznáním musím říct, dělá dobře věci kolem olympismu. Český stát směrem ven
reprezentuje výborně. Ale tyhle věci mě mrzely.
 Je mezi vámi válka?
Oni vedli válku proti mně. Už na podzim 2011 mě
chtěla tahle skupina pod vedením Jiřího Bise zdiskreditovat. Roznášeli drby a hledali cokoli, co by mi
ublížilo. Jenže pochopili, že mě nikdy nikdo nebude
řídit. Já jsem ve sportu absolutně čistý, nikdy jsem
nic neukradl. Dělám ho pro zábavu a zcela zdarma.
Jiří Kejval mi ale nikdy neřekl nic do očí. To mě
strašně štve. Musím říct, že s Jiřím Bisem jsem si
to vše vyříkal – on šel od začátku proti mně férově.
 „Férově“ proti vám?
On mě chtěl zdiskreditovat. Tak to je. Já to
říkám v pohodě, je to chlapský, my si spolu můžeme sednout a popovídat si o tom. Objednáme
panáka a pohádáme se. Ale Jiří Kejval byl jen nástroj tohoto frontálního útoku proti mně. Začal
se vytvářet obrázek bývalého veslaře Kejvala jako
Mirka Dušína českého sportu a Jansty jako zločince. Jenže co proti mně mohli najít? Nic. Teď ale
máme s Kejvalem poměrně korektní vztah. Snad
to období napětí končí. Protože nám vzniká Národní agentura pro sport.
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 Ano, má ji vést Milan Hnilička. Nebylo by mnohem lepší klasické ministerstvo sportu, jako to
mají v jiných zemích?
Já chci ministerstvo, Česká unie sportu ho chce.
Ale nejsme schopni nikoho přesvědčit. Ten důvod
je jasný: ministr sportu má úplně jinou autoritu
než šéf agentury. Sport byl vždy jen takový ocásek
ministerstva školství, to byl jeho největší problém.
My teprve teď, třicet let po revoluci, budeme nastavovat pravidla a veřejnosti bude konečně jasné,
kdo za sport nese odpovědnost. A to je dobře.
 Sport teď dostává sedm miliard ročně ze státního rozpočtu. Kolik byste chtěli?
Stejně jako kultura, tedy třináct miliard. To je
zcela legitimní požadavek. Je to dokonce v Koncepci podpory sportu do roku 2025, kterou schválila vláda. Vlády v minulosti schválily několik
skvělých koncepcí, ale nikdo už o nich nic neví.
Doufáme, že Andrej Babiš, který slíbil velké investice do sportu a reálně mu skutečně pomáhá,
s tou zoufalou situací něco udělá. Činit se teď ale
musí zejména ministr školství.

Sport chce od státu stejně prostředků jako
kultura - třináct miliard korun

 Nicméně Andrej Babiš teď říká, že je potřeba
začít šetřit, takže to na nějaké výrazné nalití peněz do sportu nevypadá…
Šetřit, šetřit, to nemůžou dávat peníze na obědy pro všechny děti zdarma! Za tím je zase bývalá
ministryně Valachová, vždyť ani za komunismu
nikdo nevymyslel takovou blbost. Nic není zadarmo. Obědy mají dostávat sociálně potřební, ne
všechny děti, proboha.

Zdroj: Týden (kráceno)
Další rozhovor s Miroslavem Janstou na portálu
Seznam Zprávy, můžete shlédnout zde.

5

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

4/2019

ČOV prezentoval sportovním svazům své projekty
Více než sto zástupů z pěti desítek sportovních svazů se zúčastnilo semináře, který koncem března
uspořádal Český olympijský výbor.
Vrcholný olympijský orgán velmi
profesionálně prezentoval třináct
svých projektů, a především možnosti a benefity při zapojení jednotlivých sportovních svazů.
V první polovině prezentace měli
účastníci setkání možnost zjistit podrobnosti
o Olympijských festivalech, zahraničních aktivitách jako Erasmus+ a studiu sportovní diplomacie,
nadstandardní podpoře reprezentantů (Top Team),
Duální kariéře, Sazka Olympijském víceboji a projektu Sport v okolí, stejně jako o nově vytvořené České trenérské akademii, Olympijské nadaci,
Olympiádě dětí a mládeže či Olympijském běhu.
V druhé části se funkcionáři dozvěděli informace o fungování komunikace a Media Housu, digitální komunikaci ČOV. Hlavním námětem byla prezentace sportu v rámci médií. Podle amerických analýz
se sledovanost olympijských her potýká s poklesem
zejména u mladších diváků od 18 do 34 let. Hry v Rio
de Janeiru sledovalo v televizi o 30 procent méně
lidí této věkové skupiny než letní olympijské hry
v Londýně. Průměrný věk televizního diváka v USA se
zvýšil na 54 let. „Proto je nutné se orientovat na so-
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ciální sítě na internetu a v jejich rámci
sport komunikovat. Potenciálně můžeme oslovit miliony lidí, kteří se zajímají
o sport,“ prohlásil Tomáš Houska, člen
komunikace ČOV.
Media House ČOV funguje jako vydavatelský dům. Komunikuje nejlepší
výsledky sportovců, přináší inspiraci
a příběhy napříč sporty. A snaží se vychovávat nové sportovní fanoušky. „Zároveň sdílíme obsah sportovních svazů a snažíme se komunikovat váš sport a vaše sportovce
s cílem zpopularizovat je,“ doplnil Tomáš Houska.
Členové Media House také vyzvali jednotlivé
sportovní svazy ke spolupráci v rámci jednotlivých projektů s možností sdílení obsahů na sociálních sítích. Účastníci semináře poté mohli
v rozdaných dotaznících zaškrtnout, o jakou možnost spolupráce by měli zájem.
„Pro svazy to bylo velmi dobré setkání. Téměř
o všech projektech ČOV mají svazy dostatek informací s výjimkou jejich finanční náročnosti. To
chybí k celkovému zhodnocení jejich přínosu.
Řada z nich je velmi užitečná a při případném snížení rozpočtu ČOV by byla škoda ty efektivní utlumovat,“ prohlásil Jan Boháč, předseda Českého
svazu kanoistů. 
Autor: KT ČUS
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Reakce MAS Lanškrounsko na závěry konference
ČUS k pohybové (ne)gramotnosti mládeže
Na závěry konference zaměřené
na pohybovou (ne)gramotnost
mládeže, kterou uspořádala
počátkem února 2019 v Praze
Česká unie sportu, zareagovali členové Místní akční skupiny
Lanškrounsko. Finanční manažerka Eliška Čapková adresovala představitelům ČUS následující prohlášení:
Vážení představitelé České unie sportu,
měli jsme se možnost seznámit s problematikou týkající se pohybové gramotnosti v ČR a klesající fyzické zdatnosti v populaci. Několik let
usilujeme o všestranný rozvoj v regionu a tato
problematika se nás také týká.
Úvodem bychom Vás chtěli seznámit s naší prací. Místní akční skupiny (dále jen MAS) jsou nestátní neziskové organizace, které pokrývají svojí
působností značnou část území ČR. Jejich hlavním
cílem je rozvoj venkovského regionu, a to ve všech
směrech. Vykonávají tzv. komunitně vedený místní
rozvoj, který je velmi efektivním nástrojem pro
rozvoj venkovského regionu. Je založen na spolupráci a propojení subjektů z veřejného sektoru,
z neziskového sektoru a ze ziskového sektoru.
Z této spolupráce pak vycházejí potřeby, na které
jsme schopni reagovat, ale ne na obecné úrovni,
ale na konkrétní. To je velmi důležité a přínosné,
neboť právě lidé žijící v příslušných regionech vědí
nejlépe, kam co nejefektivněji čerpat finanční
prostředky z dotačních titulů.
Při své práci často narážíme na problematiku
sportu. Máme k dispozici určité finanční prostředky,
které můžeme do regionu přerozdělit, ovšem žádné z nich nejsou primárně, ani okrajově zaměřeny
na sport. Dotazy ohledně opravy a rekonstrukce
sportovních zařízení, ohledně pořádání sportovních
akcí, budování dětských hřišť, kluboven a jiné padají velmi často. Případným žadatelům o dotace
ovšem nemáme co nabídnout, snad jen dotace krajské, které se zaměřují na podporu spolků.
V současnosti realizujeme projekt hrazený
z fondů OP VVV, který se nazývá Místní akční
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plán rozvoje vzdělávání. Tento projekt
je zaměřen na MŠ a ZŠ s důrazem
na zlepšení matematické, čtenářské a polytechnické gramotnosti,
dále pak na problematiku inkluze a rovných příležitostí. V rámci
projektu bylo sestaveno několik pracovních skupin z různých oblastí. Tyto
skupiny jsou složeny z odborných pracovníku
v dané oblasti. Dochází zde k interakci a sdílení názorů a zkušeností nejen v rámci pracovních
skupin, ale také napříč nimi. Jsou zváni odborníci, pořádány různé semináře, kurzy, kulaté stoly.
Jsou identifikovány potřeby jednotlivých školních
zařízení a jsou jim poskytnuty prostředky na řešení jejich problémů a požadavků.
Domníváme se, že tento model by byl velmi účinný i v oblasti sportu. Sestavit pracovní skupiny například z rodičů, trenérů, učitelů z MŠ, ZŠ, lékařů,
psychologů, zástupců neziskových organizací, zabývajících se prací s mládeží a podobně. Diskutovat
problematiku napříč těmito skupinami a nacházet
nová inovativní řešení a přístupy pro rozvoj sportu
v daném regionu. Identifikované nedostatky pak následně řešit a poskytnout vhodnou finanční podporu
z projektu, a to jak investičního, tak neinvestičního charakteru. Myslíme si, že by to mohl být dobrý
začátek a impulz ke změnám. Také příležitost, jak
veřejnosti vysvětlit vliv a dopad sportu, jak předat
informace do regionu a jak motivovat vhodným
způsobem cílové skupiny (rodiče, děti) ke sportovním aktivitám. V neposlední řadě proškolit učitele a trenéry v nových přístupech při práci s dětmi
a mládeží. Tento model je zde nastaven, funguje
celorepublikově, pedagogové a veřejnost ho znají,
takže by mohl být velmi přínosný i ve sportu.
Věříme, že se pro danou situaci najde co nejdříve vhodné řešení, a že i Místní akční skupiny budou
mít v budoucnu svým žadatelům v této oblasti co
nabídnout. Tento email berte jako námět k diskuzi, při Vaší snaze prosadit změny ve sportu. Za případnou zpětnou vazbu Vám předem děkujeme.
V úctě a s pozdravem
Tým Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s.

7

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

4/2019

Také sportovci pomáhali uklízet Česko –
dobrovolníci našli 16 500 pneumatik!
Více než 65 000 dobrovolníků o víkendu 6. a 7.
dubna sesbíralo v rámci akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko 1 120 tun odpadů na 2 273 místech v celé České republice. Také Česká unie
sportu je už několik let jedním z podporovatelů
a partnerů této záslužné aktivity a mezi účastníky byli členové několika desítek sportovních
klubů a tělovýchovných jednot.

„Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po druhých, proto se snažíme stále více
zaměřovat na osvětu a prevenci vzniku odpadů.
Jedním z témat, která se k tomu nabízí, jsou
pneumatiky. Každoročně je nacházíme v lesích,
po příkopech či dokonce v potocích, řekách
a na dalších těžko uvěřitelných místech. Jen
letos během jarních úklidů jich dobrovolníci napočítali 16 500. Přitom je
to zhola zbytečné, neboť u nás
funguje systém zpětného odběru
pneumatik, díky kterému je může
každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2 900 sběrných
míst,“ říká jeden z organizátorů
akce Radek Janoušek.
Samotná akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko úspěšným úklidovým víkendem zdaleka nekončí.
Během zbytku jara je naplánováno
dalších 600 úklidů po celé republice a další průběžně přibývají.

Příroda, stejně jako města a obce během prvního dubnového víkendu opět o něco prokoukly,
a to díky dobrovolníkům, kteří uklízeli snad v každém koutě České republiky. Statistika prozradila,
že tolik jich v České republice v jeden víkend ještě nikdy v historii neuklízelo.

Organizátoři akce děkují všem
účastníkům, a pokud jste mezi
nimi nebyli, nevadí. „Pomozte
nám alespoň udržet Česko čisté tím, že budete
předcházet vzniku zbytečných odpadů, především
jednorázových plastů. A pokud plánujete hodně
dopředu, dejte si do kalendáře datum Celosvětového úklidového dne – 21. září 2019,“ vyzývají
pořadatelé.
Autor: KT ČUS

Zde přinášíme seznam sportovních spolků, které se letos aktivně zapojily
do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko:
Vodácký oddíl Tachov, Vodácký spolek Kačeři, TJ Jiskra Jančí, TJ Sokol Lesonice, TJ Tatran Všechovice, TJ Sokol Mnetěš, TJ Slavoj Český Brod, TJ Dynamo Studánka, TJ Sokol Ořešín, TJ Sokol Žalkovice, TJ Sokol Vřesovice, Volejbalový oddíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, TJ Sokol Kunčice nad Labem
, TJ Slovan Ivančice, TJ Sokol Niva, TJ Sokol Postřelmůvek, TJ Sokol Střelice, TJ Sokol Praha-Krč,
TJ Mokrá-Horákov, TJ Spálov, Sportovní klub Němčovice, Klub sportovního potápění Nautilus Břeclav, Sportovní klub Žeravice, Spolek Přátel sportu Hostěnice, Kulturně sportovní spolek Břežany,
Sportovní spolek Poodří Hladké Životice, SC Start Karlovy Vary, Karlovy Vary Warriors, Jockey Club
Malý Pěčín, Horolezecký oddíl Železný Brod, HK Ivančice, Prague Superboys, Cyklisté z Trail-Guide,
Cyklo Zlín, Florbalový klub Zlín Lions, FBC Liberec, VK Jihostroj České Budějovice.
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Poradna: Evidence údajů o skutečných majitelích
Na koho se vztahuje povinnost evidovat skutečného majitele? Jak tuto povinnost splnit a v jakých termínech? Jaké jsou sankce? Firmy a další právnické osoby by od ledna 2018 neměly
mít možnost zatajovat opravdové vlastníky. Tuzemský způsob zavedení této změny, kterému
chybí veřejná kontrola i sankce za poskytování
chybných údajů, však dává firmám velký prostor se vyhýbat přiznání skutečných majitelů.
Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem
vymezené údaje s tím, že jsou v něm evidováni
skuteční majitelé právnických osob zapsaných
do jednoho z veřejných rejstříků (§118b a násl.
zákona č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů). Takovým veřejným rejstříkem je
mimo jiné i spolkový rejstřík.
Zavedení této evidence je odůvodňováno bojem proti praní špinavých peněz a financování
terorismu a kdo je považován za skutečného majitele tak definuje zákon č. 253/2008Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (§4 cit. zák.).
V případě spolku je skutečným majitelem fyzická osoba:
1.	která disponuje více než 25 % hlasovacích
práv spolku,
2.	která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
3.	která je členem statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit
podle bodu 1 nebo 2.
Skutečným majitelem tak nikdy nemůže být
právnická osoba, tedy např. jiný spolek, byť by
mu svědčila výše uvedená hlasovací většina.
Většina sportovních spolků nemá skutečného
majitele v tom smyslu, že by existovala osoba
nebo osoby, které mají ve spolku fakticky nebo
právně možnost vykonávat rozhodující vliv (viz
bod 1. a 2.). Sportovní spolky, sdružené v ČUS,
jsou totiž zpravidla založeny na principu demokratického rozhodování většiny členů. Členové
spolku pak navíc nemají ani žádnou majetkovou
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účast na spolku. Přesto má i sportovní spolek,
a to minimálně s ohledem na bod 3., povinnost
evidovat své skutečné majitele. Totéž platí i pro
pobočný spolek (návrh na zápis ovšem podává
spolek hlavní).
Z uvedeného vyplývá, že nejčastěji se bude
u sportovního spolku jednat o situaci, kdy
do evidence skutečných majitelů bude spolek
zapisovat svůj statutární orgán. Pokud má spolek dle svých stanov individuální statutární orgán
(např. předsedu) zapíše se do evidence jen předseda. Jestliže má spolek statutární orgán kolektivní (např. výbor) zapíšou se do evidence všichni
členové takového orgánu.

Zápisy do evidence provádí příslušný rejstříkový soud. Pro návrh na zápis je třeba využít
tzv. inteligentní formulář (https://issm.justice.
cz/podani-navrhu/formular). Vyplněný formulář
(lze pouze elektronicky) je třeba zaslat (nebo
jinak doručit) místně příslušnému rejstříkovému
soudu (shodný se spolkovým rejstříkem). Pozor:
je vyžadován úředně ověřený podpis.
Samotné vyplnění formuláře by ve většině požadovaných údajů nemělo činit větší problémy.
Určitá nejasnost může vyvstat u údajů specifikujících, na čem je pozice skutečného majitele
založena. Zatím sice nejsou větší praktické zkušenosti, ale lze doporučit následující postup:
1.	zvolit nabízenou možnost „Postavení skutečného majitele je založeno jinak“
2.	dále zvolit možnost „Slovní vyjádření postavení“
3.	vypsat text: „Postavení skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je
člen / členové statutárního orgánu, neboť
skutečného majitele nelze určit jinak“.
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Vzhledem k tomu, že údaje o statutárním orgánu jsou zjistitelné z veřejného spolkového rejstříku, lze předpokládat, že k tomuto typu zápisu
(skutečný majitel = člen statutárního orgánu)
není třeba dokládat žádné přílohy.
U spolků není návrh na zápis údajů do evidence
skutečných majitelů zpoplatněn.
Lhůta pro zápis skutečného majitele je u již
existujících spolků stanovena do 1.1.2021.
Nově vzniklé spolky mají povinnost zapsat svého skutečného majitele bez zbytečného odkladu
po svém zápisu do spolkového rejstříku.
S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současné době
spojeny žádné přímé sankce. Ale určité negativní důsledky nesplnění této povinnosti mít může.
Jako příklad lze uvést, že banka je ze zákona povinna v rámci uskutečňování některých svých obchodů provést tzv. kontrolu klienta, která mimo
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jiné zahrnuje i zjištění skutečného majitele. Pokud takovou kontrolu z nějakého důvodu nemůže
provést (např. tedy proto, že nebude proveden
příslušný zápis v evidenci) je povinna odmítnout
uskutečnění obchodu. Obchodem pak může být
i zřízení bankovního účtu.
Pro úplnost je třeba doplnit, že rejstříkový
soud v případě úspěšně provedeného zápisu spolek nikterak nevyrozumí. V rámci formuláře pro
zápis je však umožněno vyplnit e-mailovou adresu, na kterou je zaslána automaticky generovaná
zpráva o provedeném zápisu. Na druhou stranu,
pokud soud z nějakého důvodu zápis neprovede,
navrhovatele o tom vyrozumí a uvede i důvody,
proč nebyl zápis proveden. Lze doporučit využít
možnosti vyplnit e-mailovou adresu, neboť evidence skutečných majitelů není veřejná a nelze
tedy do ní nahlížet jako např. do spolkového rejstříku a spolek si tedy nemůže tímto způsobem
ověřit, zda k zápisu skutečně došlo.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS

Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským
krajem a Českou unií sportu

Na základě „Memoranda o spolupráci“ uzavřeného mezi Moravskoslezským krajem (MSK) a Českou
unií sportu, z. s. (ČUS), vyhlásila ČUS pro rok 2019
program: „Podpora sportu v Moravskoslezském
kraji, kód programu SPORT MSK 2019 – TJ/SK“.
Cílem uvedeného Memoranda je vyvíjení aktivit spočívajících ve vzájemné spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti pro všechny tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby
a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí,
se samostatnou právní osobností, na území Moravskoslezského kraje, agendy a zajištění dotačního programu v oblasti sportu pro TJ/SK včetně
vytváření, naplňování a využití sportovního in-

formačního systému pro samosprávy: IS SPORT
https://is-sport.cz.
Pro účely stanovené ve vyhlášeném programu
poskytl Moravskoslezský kraj v roce 2019 České unii
sportu, z. s., účelově vázanou neinvestiční dotaci
ve výši 30 milionů Kč, a to na projekt „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících
v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje“:
http://msk.cuscz.cz/program-podpory-sportu-msk.
V souladu s podmínkami uvedenými ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, uzavřené mezi MSK a ČUS, bylo
ve formě příspěvku z uvedeného projektu, podpořeno celkem 424 TJ/SK vykonávajících svoji
činnost na území Moravskoslezského kraje a 6
servisních center sportu, působících v rámci ČUS
na území Moravskoslezského kraje.
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České republice hrozí problémy za pomalé
schvalovací řízení seznamu zakázaných látek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
jmenovalo dne 5. března 2019 členy Národní
platformy pro mezinárodní úmluvy proti dopingu
ve sportu. Za Antidopingový výbor ČR byli jmenováni Tomáš Vávra a Michal Polák.
Na svém ustavujícím zasedání se projednávalo vyhodnocení vyplnění dotazníku Mezinárodní
úmluvy proti dopingu ve sportu, podle jehož kvality je posuzována práce jednotlivých národních
antidopingových organizací. Před dvěma lety, kdy
byl dotazník naposledy vyplňován, obdržel ADV
ČR hodnocení téměř 70 procent (maximum je
100 %). Předpokládáme, že se kvalita, oproti minulému hodnocení, bude i nadále zlepšovat.

Play True Day – Den čistého sportu

Světová antidopingová agentura WADA rozhodla, že se bude každoročně slavit den čistého
sportu (Play True Day) vždy 10. dubna.
Původní iniciativa ke vzniku svátku se objevila již
v roce 2013, kdy se konala konference o vzdělávání za účasti sedmnácti zemí jihoamerického kontinentu. Účastníci tohoto setkání se tehdy rozhodli
vybrat dubnové datum k propagaci čistého sportu.
Tento den se konají různé přednášky o boji proti dopingu, případně i sportovní klání pod tímto heslem.

Dále se také projednávaly možné dopady
za její nedodržování, které v krajním případě
mohou vést i k vyloučení sportovců dané země
z mezinárodních soutěží a nemožnosti pořádat
významné sportovní akce na svém území.
Česká republika se již po mnoho let potýká
s problematikou schvalovacího řízení seznamu zakázaných látek, který vydává Světová
antidopingová agentura WADA vždy k 30. září
s platností od nového roku. Příslušný seznam
by měl být schválen nejpozději do 31. prosince,
aby v lednu mohl vejít v platnost. Jedná se o tzv.
prezidentskou smlouvu, která musí projít schvalovacími řízeními ve vládě, parlamentu, senátu,
a nakonec ji musí podepsat i prezident. K podpisu nejvyššího představitele však často dochází až
– v lepším případě – zhruba na podzim. Na tuto
skutečnost jsme byli již několikrát upozorněni
a vyzváni k sjednání nápravy. V případě, že nedojde u nás k urychlení schvalovacího řízení,
může to přinést i fatální důsledky pro celý český sport.
Ministerstvo zahraničí, do jehož gesce tato prezidentská smlouva spadá, zatím nečiní žádné kroky ke zlepšení tohoto nebezpečného stavu.

Antidopingový výbor ČR se k oslavě tohoto svátku také připojil a uspořádal přednášku pro studenty Sportovního gymnázia v Pardubicích, které
se zúčastnilo 150 studentů a profesorů této školy.

Bukurešť je zpět

Světová antidopingová agentura WADA vrátila
zpět akreditaci rumunské antidopingové laboratoři, která jí byla odebrána v únoru 2018 kvůli
nedostatkům v analýzách vzorků, a dokonce
i prokázaného krytí pozitivních vzorků sportovců!
Otevření laboratoře v hlavním městě Rumunska
přivítaly i některé balkánské státy, které dříve
před jejím uzavřením zasílaly odebrané vzorky
sportovců k analýzám právě na toto místo.

Konvence UNESCO

Východní Timor se stal v pořadí již 188 zemí,
která ratifikovala Konvenci UNESCO o boji proti
dopingu ve sportu. V současné době tak ještě zbývá celkově sedm zemí, které se k tomuto dokumentu zatím nepřipojily.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.
V sekci Vzdělání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.
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Nejlepší trenérky a cvičitelky převzaly
ocenění za rok 2018
Trenérky a cvičitelky napříč mnoha sportovními odvětvími převzaly ocenění na slavnostním
ceremoniálu Trenérka, cvičitelka roku 2018.
Více než třicítka žen byla oceněna ve třech
v kategoriích – profesionální trenérka, objev
roku a dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky.
Ženy, které se věnují trénování a výchově různých věkových kategorií sportovců a v širokému
spektru sportů od vrcholových po nesoutěžní, oceňuje Komise rovných příležitostí ve sportu Českého
olympijského výboru. „Všechny tyto ženy mají můj
velký obdiv za tu třetí směnu, kterou absolvují,“
řekla Naďa Knorre, předsedkyně komise. „Někdy
se, bohužel, na poděkování zapomíná.“

Profesionální trenérka

V této kategorii komise ocenila tři ženy. Iva
Uhlová vede úspěšnou reprezentační osmiveslici
juniorek, která vyhrála tři roky po sobě světový
šampionát, naposledy v roce 2018 doma v Račicích. Loď dovedla k triumfu také na evropském
juniorském šampionátu a loni na podzim byla
osma, již trénuje, druhá na evropském šampionátu do 23 let.
Alena Karlovská je úspěšná choreografka
a trenérka stylů street dance z Mostu. Její taneční škola FACT má nyní 120 členů všech věkových kategorií, kteří
úspěšně reprezentují na zahraničních soutěžích.

Objev roku a Dobrovolná celoživotní
činnost trenérky/cvičitelky

V této kategorii letos vyhrála Iva Sevaldová,
která od roku 2018 využívá jako první trenérka
hokejbalu v Česku trenérskou B licenci. Coby
bývalá hráčka významně pomáhá rozvoji ženského hokejbalu. „Je to pro mě motivace, abych
na sobě dále pracovala a předávala své zkušenosti,“ uvedla Sevaldová.
Při setkání převzalo 22 žen ocenění za celoživotní činnost. Růžena Dítětová působila jako
cvičitelka dokonce 68 let – a to v Sokole Pouchov.
Byla cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy a vedla také cvičení rodičů s dětmi a další pohybové
aktivity.
Komise rovných příležitostí ve sportu, odborná
komise Českého olympijského výboru, oceňuje
trenérky již od roku 2008 – tehdy se udělovaly
ceny za rok 2007, který byl vyhlášen Evropským
parlamentem jako Rok rovných příležitostí. Hlavním účelem této a jiných akcí, které komise realizuje, je zviditelnění činnosti ženských trenérek
a networking. Komise se také soustředí na rovné příležitosti ve sportu či vytváření příznivých
podmínek pro zapojení žen do vedoucích funkcí
ve sportu jak na domácí, tak mezinárodní scéně.

Zdroj: ČOV

Simona Pokorná připravuje plavce
v TJ Lokomotiva Beroun už tři desítky let. K výborným výsledkům dovedla
Dušana Mika, Tomáše Ludvíka či Davida Ludvíka – několikanásobné mistry
republiky v různých věkových kategoriích. Při slavnostním ceremoniálu se
potkala i s Petrou Škábovou, trenérkou
plavkyně Barbory Seemanové a loňské
držitelky ceny pro Objev roku.
Medailonky všech oceněných na:
https://www.olympic.cz/upload/files/Medailonky-Trenerka-cvicitelka-2018.pdf
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Jaro v plném proudu –
květnový kalendář ČUS
Sportuj s námi nabízí 73 akcí
Jaro je v plném proudu a také květnový kalendář projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi
je doslova nabitý atraktivními soutěžemi a akcemi. Vyznavačům pohybu nabízí třiasedmdesát akcí
v mnoha druzích sportu, takže si mezi nimi vybere nepochybně každý zájemce.

Kalendář akcí – květen 2019
1. 5. 2019
1. 5. 2019
1. 5. 2019
1. 5. 2019
1. 5. 2019
1. 5. 2019
3. 5. 2019
3. 5. 2019
4. 5. 2019
4. 5. 2019
4. 5. 2019
5. 5. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
10. 5. 2019
10. 5. 2019
11. 5. 2019
11. 5. 2019
11. 5. 2019
11. 5. 2019
11. 5. 2019
11. 5. 2019
12. 5. 2019
13. 5. 2019
14. 5. 2019
15. 5. 2019
16. 5. 2019
16. 5. 2019
17. 5. 2019

Prvomájová vycházka údolím Kačáku
Turnaj ve volejbalu šestek
Turnaj rodin v národní házené
Železňák – Cidliňák, 11. ročník
17. ročník Memoriálu Jaroslava Bašty
32. ročník soutěže pohybových skladeb
Běh do schodů
Mistrovství republiky rekreačního stolního tenisu
Závod dračích lodí - Den Labe
Pochod kolem Semechnic
Putování Moravským Slováckem
Cyklistický pohár Nová Pec
Mochtínský přespolní běh
Dětská kopaná a tenis ve Strašicích
Běh Černou horou, Memoriál MUDr. J. Hubky
Hroch cup 2019
Sport – to je vůle žít
Regionální atletická soutěž
20. ročník Memoriálu Pavla Schülera
Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou
Odpoledne netradičních sportů
3. Rebelstyle Competition
Babička 2019
Běh Zelenovským údolím
Den pohybu a zdraví
Memoriál Jana Kováře
Sportujeme s rodiči
Sportovní den seniorů
Dětský sportovní den ve Squash centru
Fotbalový náborový den ZŠ čtyř obcí
Měsíc náborů
Havířovská liga základních škol
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Unhošť
Kralovice
Žatec
Železnice
Staré Hradiště
Blansko
Brozany nad Ohří
Brno-Bohunice
Ústí nad Labem
Semechnice
Vřesovice
Nová Pec
Mochtín
Strašice
Černá Hora
Břeclav
Uherské Hradiště
Zdíkov
Rychnov nad Kněžnou
Praha
Praha
Černošice
Velké Svatoňovice
Domažlice
Staré Město
Hošťálková
Hradec Králové
Břeclav
Moravská Ostrava a Přívoz
Mirotice
Milevsko
Havířov
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
26.
26.
26.
26.
29.
30.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Brdská 25
Zvolská botička 2019
Velodrom pro každého
Bučis Games (party) 2019
Pochod pohádkovým lesem
Drásovská stopa
Sportovní víkend Se Startem na start
Turnaj v barevném minivolejbale
V. ročník turnaje v minivolejbale
36 000 Valašských kroků
Mezinárodní šachový turnaj rodinných dvojic
Zlatnický víceboj – 4. ročník
Memoriál Václava Vomáčky
Sportovní den s MFK Karviná
Velká cena Domažlic MTB
Šikovný školák
Pohybem ke zdraví 2019
Sportovní dopoledne pro MŠ a ZŠ – jaro 2019
Lukostřelba pro všechny
Memorial Fr. Říhy v rapid šachu
Mukařovská kecka 2019
Dětský pětiboj – 15. ročník
Mamut Tour&Bike
Veřejný závod cestovních kanoí
Sokolský den s posezením
Turnaj 3×3 streetball Velká Ohrada
Turistický pochod Kyjovská padesátka
Baraka-cup 2019
ORCA Summer Cup 2019
Běh přírodou
34. ročník silničního závodu „O cenu Krnova“
Hněvošická desítka a Barevná Hněvošická 2019
XCO Beckov
Louka plná dětí 2019
Atletický mítink mládeže
Zbraslavský školní pohár
Sportovní dětský den
Kadaňský Drak
Sportovní den s Baníkem
Kamenická 15
Den dětí Mateřských škol

Bohutín
Zvole
Praha
Praha
Semily
Drásov
Praha
Radim
Bezděkov
Rusava
Krnov
Zlatníky – Hodkovice
Jaroměř
Karviná
Domažlice
Sokolov
Chomutov
Hamry nad Sázavou
Prostějov
Říčany
Mukařov
Dobšice
Přerov
Kojetín
Dolní Studénky
Praha
Kyjov
Kroměříž
Krnov
Postřelmůvek
Krnov
Hněvošice
Klíčany
Znojmo
Brno-Jehnice
Praha-Zbraslav
Nová Role
Kadaň
Vamberk
Kamenice
Moravská Ostrava a Přívoz

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz
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Na Božím daru se proháněli na běžkách pravěcí lidé
Oblečená neoblečená, učesaná neučesaná,
přijet nepřijet – i tak by mohlo znít motto 16.
ročníku recesistické Dámské jízdy, která se
uskutečnila v neděli 31. března v běžeckých
stopách na Božím Daru. Poslední březnový den
se zde proháněly dámy v pravěkých kostýmech.
Netradiční akci na závěr zimní sezóny si nenechala ujít téměř stovka dívek a žen.
„Letošní Dámská jízda se vydařila. Na tratích
byl dostatek sněhu a počasí bylo nádherné. Téma-

tem tohoto ročníku byl pravěk, což možná řadu
žen od účasti odradilo. Ale ty, které se závodů
zúčastnily, opět nezklamaly a připravily si krásné
kostýmy. A tak na trať vyrazily většinou ženy oděné
jen do kožešin,“ zhodnotila průběh Jitka Peřina,
hlavní organizátorka akce z LK Slovan Karlovy Vary
a dodala: „Na druhou stranu tyto kostýmy přilákaly
řadu diváků, kteří vytvořili příjemnou atmosféru.“
Dámské jízdy se zúčastnila necelá stovka startujících. V hlavní kategorii zvítězila již poněkolikáté Kateřina Bauerová, manželka Lukáše Bauera.
Po dojetí poslední závodnice proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků a samozřejmě byl oceněn i nejpovedenější kostým. „Vítězkami se staly dvě pravěké lovkyně i s uloveným kancem a také stádo nefalšovaných pravěkých krav,“ uvedla Jitka Peřina.
A jak je tomu na této akci zvykem – organizátoři
již mají jasno i s tématem 17. ročníku. Konec března 2020 bude na Božím Daru ve znamení cirkusu.

Kamiwaza Cup v karate představil v akci mladé závodníky
Sportovní hala Jedenáctka v Praze 11–Chodov
hostila v sobotu 13. dubna čtvrtý ročník mládežnického turnaje v karate – Kamiwaza Cup
2019. Kouzlo japonského bojového umění
do haly přilákalo přes 250 závodníků ve věku
od čtyř let do patnácti let.
„Jsme rádi, že je o turnaj mezi mladými sportovci stále takový zájem. Samozřejmě se snažíme akci neustále vylepšovat. Letos jsme pro závodníky připravili několik novinek. Zařadili jsme
navíc kategorie pro úplné začátečníky a přidali
jsme dvě tatami. Pro zpestření volného času
tu byl také fotostánek, což mělo u dětí veliký
úspěch,“ popsal zázemí akce Filip Miler z pořádajícího oddílu Kamiwaza Karate.
Hlavním cílem soutěže bylo děti motivovat,
aby se pravidelně zajímaly o sport. Kamiwaza
cup se navíc od podobných soutěží liší v tom,
že žádný závodník neodejde s prázdnou. K tomu
přispívá velké množství kategorií.
„Během dne proběhlo přes šest set individuálních startů, někteří karatisté soutěžili ve dvou,
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ve třech, ale i ve čtyřech disciplínách, takže
šance na některou z medailí byla skutečně vysoká. Každý si tak odnesl nejen účastnický diplom,
ale také nějakou cenu. A na konci dne se ještě
uskutečnila tombola,“ doplnil Filip Miler.
V průběhu turnaje se bojovníci podle věku
a úrovně postupně představili v kategoriích techniky, kata a kumite, dále se sváděly souboje
v chytání pásku, jehož cílem je chytit a odebrat
protivníkovi jeho pásek. Nejoblíbenější soutěží –
hlavně mezi nejmladšími účastníky – bylo karate
agility, kde se účastníci v co nejkratším čase snažili zdolat trať plnou překážek a různých nástrah.

Na čtvrtém
ročníku
Kamizawa
Cupu
v Praze se
představilo
250
mladých
vyznavačů
karate.
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