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VV ČUS označil zamýšlený způsob voleb do ČOV
za netransparentní a nedůstojný
Desáté zasedání Výkonného výboru České unie
sportu se uskutečnilo 18. května v Praze na
Strahově. Jeho účastníci museli splnit podmínku plného očkování proti Covid-19 nebo platných negativních PCR či antigenních testů.
Předseda ČUS Miroslav Jansta seznámil v úvodu jednání členy výkonného výboru
s aktuální změnou ve vedení Národní sportovní agentury a současně
deklaroval pozvání jejího nového
předsedy Filipa Neussera na obě
celostátní porady ČUS se zástupci
národních sportovních svazů i sportovních klubů a tělovýchovných
jednot ve dnech 8. a 9. června
a následně na valnou hromadu ČUS
23. června.
Ocenil také další důležité kroky
dosažené při uvolňování podmínek
pro amatérský sport ve venkovních
i vnitřních prostorách. Zdůraznil,
že právě sport se po covidové pandemii ocitl mezi prvními rozvolňovanými oblastmi společenského
života, což bylo nepochybně zásluhou trvalého tlaku i četných aktivit, která při jednáních
s Vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví významně iniciovala zejména Česká unie sportu.
V této souvislosti uvedl, že ČUS vyzve premiéra dopisem se žádostí na podporu uvolnění
provozu bazénů a wellness v co nejkratší době
a k uvolnění dalších nezdůvodněných omezení
ve sportu. Připomněl i kampaň ČUS na podporu očkování proti Covid-19, která bude veřejně komunikována v médiích i přesto, že pro
potřeby státní sportovní reprezentace zatím
není ve vakcinačním plánu ministerstva zdravotnictví prostor.

Hazard s dobrým jménem ČOV

Výkonný výbor ČUS se zabýval také nadcházející volbou předsedy Českého olympijského výboru a dalších orgánů ČOV, která se měla konat 24.
května distanční formou bez diskuse a bez svolání
řádného Pléna delegátů ČOV. VV ČUS znovu odmí-
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tl tento způsob volby, k němuž už nebyl v současné době žádný důvod i s odkazem na otevřenou
a demokratickou diskusi, která v minulých dnech
proběhla například v rámci voleb do Českého atletického svazu a Českého volejbalového svazu
nebo je avizována v programu Valné hromady
Fotbalové asociace ČR.

Svou reakci poté VV ČUS shrnul do následujícího
usnesení: „VV ČUS vyzývá předsedu ČOV k uskutečnění řádných voleb do orgánů ČOV v rámci
standardního jednání Pléna ČOV, jak určují stanovy ČOV a jak umožňují současné podmínky.
Navržený náhradní způsob voleb je nadbytečný,
netransparentní, nedůstojný a bude zpochybňován se všemi důsledky. VV ČUS apeluje na orgány
ČOV, aby nehazardovaly s dobrým jménem ČOV,
neohrožovaly činnost ČOV a bezodkladně přijaly
rozhodnutí k uskutečnění řádných voleb a k přípravě nových stanov ČOV, které budou v souladu
s českým právním řádem.“

Příprava 39. valné hromady ČUS

Podstatnou část své schůze věnoval VV ČUS také
přípravě 39. valné hromady ČUS dne 23. června
ve Sportovním centru Nymburk. Vzal na vědomí
finální verze Zprávy o hospodaření ČUS k 31. 12.
2020 a Zprávy o majetku ČUS k 31. 12. 2020. Hospodaření organizace vykázalo v loňském roce

3

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

5/2021

přičemž dostupnými státními kompenzacemi není
šance tyto finanční ztráty pokrýt.

Městský soud v Praze volby zakázal

Následující den po jednání VV ČUS Městský
soud v Praze zakázal Českému olympijskému
výboru uspořádat volby vedení v termínu 24.
5. 2021. Soud v předběžném opatření uvedl,
že ČOV je povinen zdržet se rozhodování mimo
zasedání pléna. Informoval o tom předseda Autoklubu ČR Jan Šťovíček, který návrh na nařízení
předběžného opatření podal.
v důsledku státních restrikcí kvůli pandemii Covid-19 ztrátu ve výši 31 milionů korun. VV ČUS
se seznámil i s druhou verzí návrhu rozpočtu pro
rok 2021. Konstatoval však, že v této souvislosti
stále ještě není známa výše státních prostředků,
které ČUS obdrží na základě vypsané dotační Výzvy pro zastřešující organizace.
Ředitel ekonomických agend Pavel Benda rovněž přednesl rozbor výsledku hospodaření ČUS
za leden až březen 2021. Propad hospodaření
v porovnání se stejným – tehdy ještě nekoronavirovým – obdobím minulého roku činí 32,84
milionu korun. Tato částka, způsobená uzavřením jednotlivých středisek (Podolí, Nymburk, Zadov) v důsledku vládních opatření proti Covid-19,
představuje velký zásah do tzv. cash flow ČUS,

„Již podruhé mi dal Městský soud v Praze za
pravdu, když předběžným opatřením zakázal konání voleb do Výkonného výboru ČOV pro porušení mého pasivního volebního práva. Jsem rád,
že akceptoval i mou argumentaci ve prospěch
konání transparentních voleb, kdy s ohledem na
současnou epidemickou situaci již není důvod pro
distanční volby, jako tomu bylo v únoru,“ uvedl
Jan Šťovíček poté, co byl zrušen i čtvrtý pokus
o uspořádání voleb do orgánů ČOV.
ČOV na základě tohoto rozhodnutí potvrdil,
že se volby vedení naplánované na pondělí 24.
května neuskuteční. Proti předběžnému opatření
soudu, který jejich konání zakázal, se však znovu
odvolal k Vrchnímu soudu v Praze.
Autor: KT ČUS

Termíny důležitých jednání České unie sportu v nejbližší době
8. června

Celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot – SC Nymburk

9. června

Celostátní porada zástupců národních sportovních svazů – SC Nymburk

23. června

39. valná hromada České unie sportu – SC Nymburk

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.
Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.
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ČUS vyzval k razantnějším krokům při rozvolňování
sportu – trvalé úsilí se promítlo do zmírnění restrikcí
Česká unie sportu vyslovila nespokojena s tempem, jakým probíhá v České republice rozvolňování amatérského sportu, a důrazně vyzvala Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR k mnohem
vstřícnějším a razantnějším krokům v jeho řízenému restartu. ČUS v této souvislosti požaduje,
aby se venku přestal omezovat počet sportujících osob, znovu se rozběhly pravidelné soutěže všech věkových kategorií a mohly se pořádat
sportovní akce. Ve vnitřním prostředí usilovala
o navýšení počtu sportujících osob, aby bylo
možné provozovat kolektivní sporty. Tento tlak
ČUS byl úspěšný a v minulých dnech se promítl
do dalšího významného zmírnění restrikcí.

„Otevřely se obchody, začínají fungovat služby,
chystají se kulturní akce a spustil se provoz restauračních zahrádek, ale dvěma milionům registrovaných sportovců v klubech a jednotách i dalším
několika milionům rekreačních sportovců je stále tvrdošíjně odpírán návrat k pravidelným pohybovým aktivitám. Samozřejmě respektujeme,
že v halách, tělocvičnách, na zimních stadionech
nebo v jiných vnitřních prostorách jsou ještě nutné určité restrikce, ale nechápeme, že jsou opakovaně omezovány a nelogicky brzděny venkovní
aktivity. Přitom je už nejvyšší čas celé sportovní
prostředí konečně uvolnit,“ řekl Miroslav Jansta,
předseda České unie sportu.

Veřejnost volá: Pusťte nás na hřiště!

Volání po operativnějším řešení situace v souvislosti s amatérským sportem navíc výrazně ze-
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sílilo po nástupu teplejšího počasí, které lidem
intenzivně připomnělo potřebu aktivního pohybu.
Sekretariát České unie sportu v Praze na Strahově
v této souvislosti zaplavily v minulých dnech stovky mailů, telefonátů a vzkazů od zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot, samotných
sportovců i rodičů.
Jejich hlas byl naprosto jednotný: „Bojujte za
nás a něco udělejte! Situace se zavřenými sportovišti a limity osob je už naprosto neudržitelná!
Ať už nás konečně vláda pustí na hřiště, stadiony,
kurty a do přírody! Chceme sportovat a udělat
něco pro své zdraví!“
„Těmto požadavkům plně rozumíme a podporujeme je. Česká unie sportu se proto nyní
důrazně obrací na vládu, aby se neprodleně
zabývala rychlejším uvolněním restrikcí a mnohem šířeji pojatým uvolněním pravidel pro venkovní amatérský sport – a to nejen mládeže,
ale i všech věkových kategorií. Chceme, aby
se venku přestal omezovat počet sportujících
osob, znovu se rozběhly pravidelné soutěže
a pořádaly se sportovní akce. Lidi už opravdu
nezajímají každý týden se měnící, složitá a často chybně formulovaná opatření, neorientují ve
vyhlášených PSEch nebo balíčcích, které stejně
vzápětí neplatí. V evropských zemích, kde mají
momentálně podobné ukazatele v počtu nakažených osob, rozvolňují sportování mnohem rychleji, zatímco u nás skupina epidemiologů neústupně
tvrdí, že organizovaný sport venku je velké riziko.
Dnes může mládežník zajít s rodiči jako divák na
fotbal, kde potká stovky dalších lidí, ale sám si
soutěžní zápas za kontrolovaných podmínek zahrát nemůže!“ kritizoval Miroslav Jansta.

Sportoviště jsou bezpečná

Přitom ČUS disponuje nezvratitelnými fakty, že
venkovní sport je bezpečný a hrozí při něm minimální nákaza Covid-19. Například skupina Restart
provedla před nedávnem dva reprezentativní
testy mezi sportovci v osmi kolektivních odvětvích. Poprvé se koncem dubna vyskytlo mezi 37
000 testovanými 25 pozitivních případů, podruhé
počátkem května mezi 23 000 pouhých devět.

5

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

5/2021

Pravidelně jsou navíc testováni žáci ve
školách, stejně jako zaměstnanci firem
a úřadů, stoupá i proočkovanost populace.
„Bohužel, zatím těmto argumentům,
zdá se, vládní představitelé nerozumějí
nebo je neberou vážně. Alibisticky se
zpravidla přiklánějí ke striktním názorům poradní mezioborové skupiny pro
epidemické situace MeSES, která brání uvolnění podmínek pro sportování
(pozn. – 18. května s ní však ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci!). Zapomíná však na to, že kromě
epidemiologického pohledu má sport
také společenskou, sociální a zejména zdraví prospěšnou funkci. Uvolňují-li se
postupně další oblasti života, pak je z tohoto
pohledu blokování sportovních aktivit nesmyslné a nezodpovědné,“ zdůraznil Miroslav Jansta
a dodal. „U vnitřních prostor jsme pochopitelně
pro zachování určitého limitu sportujících osob.
Ten by se však měl zvýšit tak, aby bylo možné
provozovat kolektivní odvětví.“

Úspěšný tlak a věcná argumentace

Soustavný tlak na vládní instituce a především
ministerstvo zdravotnictví ze strany ČUS a Národní sportovní agentury i trpělivě předkládané věcné argumenty nakonec pomohly prolomit takřka
neprodyšnou bariéru, kterou vůči sportu vystavěli
epidemiologové ze skupiny MeSES.
S platností od 24. května organizovaní i neorganizovaní amatérští sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním
počtu 30 osob. Na vnitřních sportovištích, kde
mohlo být pouze 10 osob, se limit také zvýšil na
30 osob rozdělených do skupin po 12. Nezbytnou podmínkou jsou přitom platné negativní testy
všech aktérů nebo potvrzení o prodělané nemoci
Covid-19. Také školy všech stupňů se už mohou
vrátit k tělocviku.

Dopis premiérovi pomohl otevřít bazény

Také v dalších oblastech sportu zůstávala dlouho „rozvolňovací opatření“ mimo realitu a kontext
ve srovnání s ostatními společenskými aktivitami.
V této souvislosti byl požádán ČUS o pomoc Českým svazem plaveckých sportů. Na plavecké are-
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ály přitom dopadly covidové restrikce nejtvrději,
neboť již osm měsíců jsou v nich bazény zavřené.
Na kritickou situaci proto zareagoval předseda ČUS Miroslav Jansta dopisem adresovaným
premiérovi Andreji Babišovi. Upozornil v něm na
skutečnost, že nejen kryté, ale i vnější bazény
zůstávají stranou rozvolňování vládních opatření,
ačkoli jiná sportoviště už jsou otevřena.
„V Rakousku nebo na Slovensku jsou nastavené hygienické režimy, které bez potíží umožňují
v bazénech sportovní přípravu. Žádné studie k šíření koronaviru v bazénech ani wellness centrech zvýšené riziko nákazy nepotvrzují. To vše
prokázala i praxe, kdy loni se například pro Plavecký areál Podolí podařilo vyjednat pro závodní
plavecké akce výjimku. K žádnému zhoršení situace a šíření Covid-19 nedošlo, všechna hygienická
opatření byla dodržena. Bazény tedy nejsou o nic
rizikovějším místem než ostatní sportoviště nebo
jiná veřejná místa, kde se často i nekontrolovaně
koncentruje větší množství osob. Každým dnem,
kdy jsou bazény zavřené, se jen prohlubuje negativní dopad jak na veřejnost, tak i na jejich
provozovatele,“ uvedl Miroslav Jansta v dopisu.
A také zde krátce poté padlo klíčové rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Od 31. května
se otevřou venkovní bazény s využitím maximálně 50 procent kapacity. Ve vnitřních prostorách však bude možné jít pouze do šaten.
Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi a Ročenka ČUS
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Kritika: Národní plán obnovy nepočítá
s podporou zdraví prospěšných aktivit a sportu
V květnu schválila Vláda ČR Národní plán obnovy,
ve kterém chce stát investovat v nejbližších letech
částku ve výši okolo 200 miliard korun do oblastí,
které byly nejcitelněji zasaženy restrikcemi během koronavirové pandemie. Největší část, zhruba
91 miliard korun, je určena na financování infrastruktury a tzv. zelené transformace, další peníze
půjdou na vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace,
podporu podnikání a zdraví. Bohužel, v tomto plánu
nepadla žádná zmínka v souvislosti s investicemi do
zdraví prospěšných aktivit a sportu, ale ani v oblastech vzdělávání, zdraví a odolnosti obyvatel.
„Sport a zdraví prospěšné pohybové aktivity
jsou však u nás, bohužel, dlouhodobě podceňovány. Negativní důsledky jsou fatální a zcela transparentní a byly zřetelně vidět na všech
covidových odděleních nemocnic, kde 80 % pacientů tvořili lidé se silnou nadváhou. Samotná
pandemie a roční restrikce způsobily další škody
na zdraví mládeže z nedostatku pohybu. O to víc
jsme překvapeni, že v Národním plánu obnovy
nezbyl prostor pro oblast podpory podmínek
pro zdraví prospěšné pohybové aktivity, kam
náleží organizovaný, neorganizovaný i komerční sport! Rozhodně to patří do kapitoly zdraví
a odolnosti obyvatel,“ kritizuje rozhodnutí předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

se i nadále nevěnuje podpoře podmínek pro
dostupnost a potřebnou šíři nabídky zdraví prospěšných pohybových aktivit a opakuje tradiční
podceňování prevence zdraví formou pohybu.
Těžko nebo daleko hůře budou plánované kroky
obnovy, včetně těch nejsmělejších, realizovat
obézní, nemocní, slabí a unavení lidé, než zdraví
a silní občané,“ poukazuje Miroslav Jansta.

Dopis premiérovi a ministryni financí

V Národním plánu obnovy převládají priority
průmyslu a zemědělství. Široce jsou reflektovány
ekologické a klimatické aspekty. Tam se promítla
silná lobby zájmových skupin, ale i priority Evropské komise. Za zdraví občanů, které si musí
upevnit vlastní aktivitou, patrně nikdo při tvorbě
plánu neloboval a v mysli státních úředníků tento
požadavek chybí.

„Zdá se, že ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, potažmo vláda, chtějí pokračovat
v nevratných chybách posledních třiceti let. Stát

„Zdraví prospěšné pohybové aktivity a sport jsou
však klíčovou součástí jakékoliv strategie obnovy
společnosti. Nejsou pouze zbytnou volnočasovou
aktivitou, jak jsou prezentovány a zpravidla označovány. V dlouhodobém horizontu snižují výdaje
na zdravotnictví a zvyšují kvalitu života. Řada států k tomuto závěru dospěla před řadou let. I z tohoto důvodu byly odolnější v boji s Covidem-19
než Česká republika. Proto žádáme, aby rozpočet
státních prostředků pro sport byl v následujících
letech navýšen. Oporu má tento požadavek jak
ve státní koncepci Sport 2025 schválené vládou,
tak v absenci podpory této klíčové a zanedbávané oblasti v přijatém Národním plánu obnovy,“
požaduje Miroslav Jansta.
Autor: ČUS

Veškeré připomínky zástupců sportovního prostředí, stejně jako Sekce pro podnikání v oblasti
sportu a aktivního životního stylu Hospodářské
komory ČR byly alibisticky zamítnuty s odvoláním
na strategii Zdraví 2030, která však tuto oblast
neřeší a neřešila ani v minulosti. V této souvislosti proto vedení České unie sportu neprodleně zareagovalo dopisem adresovaným premiérovi, ministryni financí a předsedovi Národní
sportovní agentury a vyzvalo je, aby se zasadili
o kompenzaci absence sportu v Národním plánu
obnovy zohledněním finanční podpory sportu
ve státním rozpočtu na období 2022–2025.
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Nezapomeňte: Příjemci dotací z programů MŠMT za
rok 2020 jsou povinni zaslat do 30. 6. výroční zprávu
Příjemce dotace z programů MŠMT za rok
2020 – tj. i program Můj klub – je povinen vydat a do 30. června 2021 zaslat Poskytovateli
(MŠMT), prostřednictvím vložení do systému
IS-SPORT MŠMT, roční zprávu o činnosti
s účetní závěrkou (výroční zpráva) za kalendářní rok, v němž mu byla dotace poskytnuta,
tj. za rok 2020.

Vzor výroční zprávy - zde:

Výroční zpráva
TJ Horní Dolní, z.s.
za rok …..

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna ….. a končící dnem 31. prosince
…… na základě vyhodnocení činnosti TJ Horní Dolní a její jednotlivá ustanovení byla předmětem
jednání Valné hromady TJ Horní Dolní konané dne ……..
Obsah
1) Obecné informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
3) Struktura organizace
4) Členská základna
5) Hospodaření organizace
Zároveň připomínáme další každoroční povinnosti sportovních klubů s vlastní právní osobností, kterými jsou daňové přiznání k dani z příjmu
právnických osob, případně k dani z nemovitosti,
a založení povinných dokumentů do sbírky listin

veřejného rejstříku (tam se zakládá účetní závěrka, volby statutárních orgánů, změny stanov
atd.). Více informací je na webových stránkách
www.cuscz.cz v sekci SLUŽBY, Legislativní poradna, informace a vzory.

Aktuální administrace dotačního programu Můj klub 2021
Národní sportovní agentura publikovala
18. května pravidelný souhrn celkových statistik týkajících se zpracování žádostí v rámci
dotační výzvy Můj klub 2021. Uváděná čísla

přesvědčivě dokumentují, že v porovnání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v minulých letech se administrace tohoto programu výrazně zrychlila.

Koncepty Rozhodnutí nebo Rozhodnutí

979

Probíhá komunikace se žadatelem

297

41 101 090

Formální kontrola

791

113 498 698

Řízení zastaveno §66

161 170 251

151

43 958 375

Počet vyplacených žádostí

5 082

1 322 839 899

CELKEM

7 300

1 638 609 938
(bez Řízení zastaveno)
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Změna v NSA: Milan Hnilička rezignoval,
nahradil ho Filip Neusser
Milan Hnilička rezignoval 17. května na svou funkci předsedy Národní sportovní agentury (NSA). Jako
hlavní důvod tohoto kroku uvedl
enormní pracovní vytížení, které
už nehodlal dál podstupovat. Jeho nástupcem
vláda krátce poté jmenovala Filipa Neussera. Ten
tak současně odstoupil ze své plánované kandidatury do čela Českého olympijského výboru.
Milan Hnilička se v srpnu 2019 ujal vedení nově
zřízené NSA, která převzala od ministerstva školství agendu sportu včetně vypsání a administrace
dotací. Všechny státní prostředky oficiálně rozděluje od letoška, ale už loni spravovala mimořádné
programy na kompenzaci ztrát způsobených covidovými restrikcemi. Předseda NSA navíc v posledních měsících intenzivně řešil podmínky pro fungování profesionálního sportu a snahu o obnovení
toho amatérského. Pod silným politickým tlakem
se ocitl od ledna letošního roku, kdy se navzdory vládním opatřením proti koronaviru zúčastnil
nepovolené oslavy v Teplicích a musel se vzdát
poslaneckého mandátu. V současné době probíhal
v NSA audit ministerstva financí.
„Můj odchod s výsledky této kontroly nijak nesouvisí. Ty nejdůležitější důvody jsou asi ve světle posledních měsíců pracovní vytížení a s tím
spojený rodinný život. To vytížení bylo opravdu
enormní. Nebylo to nijak impulzivní rozhodnutí,
přemýšlel jsem o tom už dlouho. Rád bych pokračoval na hokejovém svazu, odkud jsem do agentury
přicházel,“ vysvětlil svou rezignaci Milan Hnilička.
NSA opouštějí i obě místopředsedkyně – Soňa Bergmannová odstoupila současně s Hniličkou, Markéta
Kabourková odchází ke konci června.
Na změnu předsedy NSA zareagoval také předseda České unie sportu následujícím prohlášením: „„Milan Hnilička se zásadně zasloužil o vznik
Národní sportovní agentury – v poslanecké sněmovně a také před vládou ji obhájil. Zároveň odvedl
nejtěžší práci při jejím vzniku. Za tohle úsilí mu
chceme poděkovat. Na rozdíl od ministerstva školství začala široká diskuse se sportovním prostředí tak, jak to ukládá vládou schválená koncepce

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Sport 2025. Poprvé od roku 2012
začaly dotace pro svazy, kluby
a tělovýchovné jednoty chodit
včas a procesy se výrazně zrychlily. Zároveň pandemická situace
jasně ukázala na nutnost vzniku ministerstva sportu, jak je to ve vyspělých zemích. Ministerstvo má
totiž nejen rozdělovací funkci, ale také strategickou a koncepční, která tady dlouhodobě ve sportu
chybí,“ uvedl Miroslav Jansta.

Zástupce mladé, ambiciózní generace

Pozice předsedy NSA však nezůstala dlouho
volná. Vláda do ní jmenovala Filipa Neussera,
jenž několik předchozích měsíců vedl ostrou
kampaň před volbami předsedy ČOV a ohlásil
kandidaturu na funkci předsedy. Má za sebou
úspěšnou kariéru v pozemním hokeji, deset let
působil v zahraničních ligách v Německu, Anglii,
Itálii a Španělsku a získal si postavení jednoho
z nejlepších brankářů Evropy. V současnosti působil jako trenér reprezentačního družstva žen.
Ačkoliv ani předseda ČUS jisté překvapení z této
změny neskrýval, ocenil schopnosti a kvality nového šéfa NSA. „Rezignace dosavadního předsedy NSA
i jmenování nového předsedy Filipa Neussera mě
překvapilo. Myslím si, že Neusser je zástupcem
mladé a zdravé ambiciózní generace sportovních
manažeru a nyní dostane příležitost realizovat své
záměry v rozvoji podmínek pro sport. Je to člověk
se zkušenostmi se sportovní strukturou ze zahraniční, není spojen s žádnými skandály, například
se ztrátou Sazky, což se nedá říci o současném
předsedovi ČOV. Viděl jsem ho i jako důstojného
kandidáta pro vedení ČOV, zná i spolkové prostředí,
potřeby svazů a klubů. Ale tento odvážný krok mě
překvapil. Jde do prostředí státní byrokracie, které
svým způsobem semlelo Milana Hniličku. Přeji mu
hodně štěstí, aby uspěl. Doufám, že se obklopí lidmi, kteří rozumí státní legislativě, specifikám a přínosu sportu pro společnost, Nepochybuji, že bude za
sport v celé jeho šíři bojovat. Nemám o něj obavu,
Filip Neusser je dostatečně razantní a nebojí se říci
svůj názor. Je velmi kritický ke všem – a také k mé
osobě. Pro český sport to může být dobrá volba,“
shrnul Miroslav Jansta.
Autor: KT ČUS
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Přání nového předsedy NSA:
„Chci rozhýbat český sport!“
S jakými představami se ujímá Filip Neusser
funkce předsedy Národní sportovní agentury?
Co budou jeho priority? Svou vizi hodlá sestavit
za několik týdnů, ale leccos naznačil ve svých
prvních vystoupeních pro média.

Krédo:

„Nepřicházím jako zástupce malých ani velkých
sportů, ale celého sportu – a zejména dětského.
Chci rozhýbat český sport, což beru jako prioritu
a závazek nás všech. Rád bych také odpolitizoval
sportovní prostředí, i když rozumím, že to není
vždy lehké.“

Nová funkce:

Z této pozice můžu český sport ovlivnit více
než z pozice Českého olympijského výboru, proto
jsem se rozhodl pro tuto funkci. Beru to trochu
jako zodpovědnost vůči sportu.“

Milan Hnilička:

„Chci poděkovat Milanu Hniličkovi, a myslím to naprosto upřímně a vážně, protože pro
český sport odvedl spoustu skvělé práce a jsem
přesvědčen o tom, že všichni sportovci mu, ale
samozřejmě nejen jemu, musí být vděční za to,
že Národní sportovní agentura vznikla. Na místa
obou místopředsedkyň vypíšeme veřejné výběrové řízení.“

Priority:

„Mou prioritou nebudou pouze svazy, ale zkrátka abychom prostředky dostali do malých obcí,
k sportovcům. Budeme pokračovat ve výzvě Můj
klub a zároveň je třeba co nejrychleji vypsat program Kabina.“

Dlouhodobá vize:

„Postrádám nějakou vizi, dlouholetou koncepčnost. To bych však dokázal zrealizovat až prostřednictvím dalších dotačních programů na rok
2022 a dál. Předpokládám, že do několika týdnů
představím svou konkrétní představu.“

Dotační program na restart dětí:

„Jako Národní sportovní agentura sice nemůžeme rozhýbávat děti, ale můžeme poslat pro-
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středky tam, kde bude potřeba. Je také možné
uvažovat o vypsání nového programu.“

Jiří Kejval:

„Myslím, že nikdo ze sportovního prostředí se
nemusí obávat, že bych se někomu mstil. Předpokládám, že se s panem Kejvalem potkáme a řekneme si, jak jsme na tom.“

ČOV:

„Nechci, aby kvůli panu Kejvalovi či někomu
jinému trpěli sportovci. Zároveň ale mohu říct,
že s prostředky z kasy NSA by mohl ČOV nakládat jinak. Má například svou marketingovou akciovou společnost, která je podle mého názoru
netransparentní. Až se to změní, budeme schopní
posoudit, jaké prostředky ČOV má a kam je dává.
V rámci ČOV navíc existují věci, které tam chybí.
To jsou třeba demokratické principy volby. A pokud s tím má ČOV, nebo jakýkoliv jiný svaz, problém, tak to nekoresponduje s mou vizí sportu.“

Podzimní volby:

Pokud budu myslet na to, že tu vydržím maximálně do listopadu, tak nic neudělám. Samozřejmě se může stát, že si budoucí politická garnitura
bude představovat něco jiného. Letos chci dokončit započatou práci a přijít s vizí pro rok 2022. Je
potřeba přicházet s ambicemi, proto chci od některých svazů slyšet, že chceme postavit nejlepší
tým světa. Budu chtít vědět, ve kterém sportu
máme v tomto směru největší potenciál.
Autor: KT ČUS
Foto: filipneusser.cz
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Když na logické argumenty neexistují odpovědi
Zejména v posledních dnech a týdnech narůstá počet kritických připomínek, reakcí či
nejrůznějších dotazů týkajících se podmínek
pro uvolňování organizovaného i neorganizovaného amatérského sportu, které jejich autoři z řad veřejnosti adresují na Českou unii
sportu. Strahovský sekretariát i jednotlivé
okresní organizace ČUS se snaží na tyto podněty osobně, na webových stránkách ČUS nebo
facebookovém profilu reagovat. V některých
případech však – navzdory logickým dotazům
nebo připomínkám – opatření vládních orgánů
jasné vysvětlení nedovolují. Jako třeba v následujícím případě…

Příliš komplikované testy
Dobrý den,
dovoluji si Vám psát jako rodič tří sportujících
nezletilých dětí, které jsou aktivními členy sportovních klubů (atletika a ragby). Všechny podstupují ve školách PCR testy s platností 14 dnů v intervalu 14 dnů. Výsledky PCR testů jsou dostupné
v elektronické podobě. Prosím proto o vysvětlení,
proč je třeba i nadále po 7 dnech nutné opět děti
otestovat. Prosím o vysvětlení, proč je nutné výsledek testů znovu psát na vytištěná čestná prohlášení a není možné, aby kluby evidovaly elektronickou verzi. Kluby mají nastaveny podmínky
pro ochranu osobních údajů.
Prosím o informaci, kdy dojde k revizi těchto
opatření s Ministerstvem zdravotnictví ČR, MŠMT
a hlavní hygieničkou, a s jakou platností nabydou
účinnosti.
Děkuji a jsem s pozdravem,
L. N. (celé jméno rodiče má ČUS k dispozici)

Návrhy z laboratorních podmínek
Vážená paní,
děkuji Vám za Váš e-mail. Patří mezi další hlasy,
které jsou nám oporou ve snaze zlepšit podmínky
pro sportování v rámci koronavirových omezení.
I my vnímáme řadu rozhodnutí příslušných orgánů
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jako nesystémová, nesprávná a odtržená od reality. Snažíme se téměř denně vyjednávat s orgány
hygieny, s ministerstvy, s členy vlády, píšeme stanoviska, argumentujeme, obracíme se na média.
Avšak narážíme především na ministerstvu
zdravotnictví a zejména u Mezioborové skupiny
pro epidemické situace, která byla neústupná.
V opatřeních přistupuje k rozvolňování z teoretických pozic, laboratorních podmínek, a nezohledňuje realitu života kolem nás. Na svých podmínkách i přes naše protesty její členové trvají.
Podobných nelogičností, o jakých píšete, je v
omezujících opatřeních pro sport daleko více. Ne
za vše však mohou epidemiologové. Proto jsme
rádi i za Váš hlas. Pomáhá nám alespoň vědomí,
že ve snaze uvolnit sport nejsme sami.
Vaše dotazy neumíme zodpovědět. Sami je ministerstvu klademe. Nasměrujte ještě dotaz na
hlavní hygieničku hh@mzcr.cz. Tato instituce na
nelogičnosti reaguje nejaktivněji. Doufáme, že
se situace zlepší, ale – jak všichni vidíme téměř
denně – nelze nic předjímat a některé nápady
regulačních orgánů nás mohou ještě lecčíms překvapit.
Ale bojujeme dál, a i díky Vám k tomu stále
ještě sbíráme sílu.
V úctě,
Mgr. Jan Boháč,
generální sekretář ČUS
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ČUS připravila tradiční Ročenku za rok 2020

ROČENKA

ROČENKA

2020

Česká unie sportu opět připravila Ročenku za rok 2020, která
je tradičním významným archivním dokumentem. V těchto
dnech už jsou její kompletní
tiskové podklady v tiskárně
a jako první se s jejím obsahem seznámí delegáti 39. valné hromady ČUS v Nymburce.
Tomáš Souček, středopol
ař West Hamu United, byl
ústřední postavou české
reprezentace při její úspěšné
fotbalové
postupové cestě na finálový
turnaj mistrovství Evropy.
Foto: Jan Tauber – FAČR

Vzhledem k loňské koronavirové pandemii a značným problémům, které napáchala v činnosti všech sportovních disciplín, je
její obsah o téměř čtyři desítky
stran útlejší. Navzdory tomu
však znovu nabízí bohatý statistický a informační pohled na
činnost největší sportovní organizace v České republice i jednotlivých národních sportovních svazů.

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:
Hokejista David Pastrňák,
čtyřiadvacetiletý útočník
Bostonu Bruins, se stal v
ankety o Zlatou hokejku
roce 2020 vítězem
a poté triumfoval také v
62. ročníku ankety o Nejlepšíh
roku České republiky. V základní
o sportovce
části NHL se dělil společně
nejlepšího střelce se 48 góly
s Alexandrem Ovečkinem
o titul
a s 95 kanadskými body
si výrazně vylepšil sezonní
maximum.
Foto: Karel Švec (Český hokej)

ISBN 978-80-7376-xxx-x

9 788073 766016

Ročenka 2020 je opět rozdělena do tří tematických částí. V úvodní poskytuje základní informace o orgánech České unie sportu, přehled
všech vyznamenání udělených dobrovolným
pracovníkům v rámci ČUS a Zprávu o činnosti
Výkonného výboru ČUS od 38. valné hromady
konané 24. června 2020. Podrobně se také věnuje informacím o činnosti Národní sportovní

2020

agentury, předčasně ukončenému projektu ČUS Sportuj s námi, anketě o Nejúspěšnějšího
sportovce
regionu i dalších projektů,
které ČUS zaštiťuje.
Druhá, nejrozsáhlejší část
Ročenky 2018 obsahuje přehled všech 74 sdružených
národních sportovních svazů
České unie sportu. Kromě
jejich vizitek přináší rovněž
hodnocení
nejdůležitějších
aktivit a výsledků v uplynulém
roce, seznam všech mistrů
České republiky i nejlepších
umístění jejich reprezentantů
na nejvýznamnějších mezinárodních soutěžích.

Třetí část zahrnuje kompletní informace týkající se územních pracovišť ČUS – servisních center sportu, ať už na úrovni krajů nebo okresů.
Součástí jsou také obšírné zprávy o hospodaření
a stavu majetku k 31. prosinci 2020, stejně jako
podrobné informace vyplývající ze statistického
šetření zaměřeného na aktuální stav členské základny ČUS.
Autor: KT ČUS

V červnu se už uskuteční některé akce
projektu ČUS Sportuj s námi
Na základě postupného rozvolňování vládních restrikcí v oblasti sportovních aktivit
lze předpokládat, že v průběhu měsíce června už budou moci být zahájeny některé organizované soutěže a rozběhne se také osmý
ročník projektu ČUS Sportuj s námi.
O všech novinkách a změnách, které ho letos
budou provázet, přineseme podrobnější informace v příštím vydání Zpravodaje ČUS.
Výkonný výbor ČUS na svém zasedání 18.
května v Praze schválil seznam 96 vybraných
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akcí v celé České republice, které jsou plánovány na červen. Ne všechny se však vzhledem
k platným protiepidemickým omezením uskuteční – zejména ve vnitřních prostorách – a organizátoři budou muset při jejich přípravě reagovat na aktuální vývoj situace.
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Antidopingový výbor ČR:
Seznam povolených a zakázaných léků 2021
Na základě spolupráce se Státním ústavem pro
kontrolu léčiv aktualizoval Antidopingový výbor
ČR seznam zakázaných léků v roce 2021. Tento seznam najdete zde – obsahuje výčet léků
a v nich obsažené zakázané látky. Následně ADV
ČR vytvořil novou informační kartičku s nejběžněji používanými povolenými a zakázanými léky:

Povolené léky ve zkratce
Alergie: Zyrtec, Zodac, Aerius, Xyzal, Xados
Astma: Flutiform, Airflusan forspiro, Combair,
Trimbow, Seretide diskus
Antirevmatika, proti zánětu,
chondroprotektiva: Aulin,
Brufen, Condrosulf Diclofenac,
Ibalgin, Celebrex Antibiotika
Augmentin, Klacid, Ospen,
Sumamed, Biseptol
Proti zvracení: Travel Gam,
Zofran, Kinedryl, Torecan
Proti průjmu: Carbosorb, Enterol, Ercefuryl, Imodium plus,
Endiaron, Smecta
Proti zácpě: Fenolax, Dulcolax, Lactulosa, Yal
Proti nadýmání a bolesti (zažívací trakt): Degan, Kinito, Motilium
Proti bolesti zažívacího traktu (nadbřišek
– žlučník, žaludek, pankreas): Cholagol,
Isochol, Pangrol, No- Spa, Febichol, Pancreolan
forte
Proti pálení žáhy: Controloc, Omeprazol,
Ramsan, Maalox, Rennie Omeprazol, Helicid,
Famosan, Lanzul, Emanera
Proti bolesti a křečím (zažívací trakt,
uro-trakt, gynek.): Algifen
Proti bolesti a horečce: Anopyrin, Acylpyrin,
Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen, Novalgin, Panadol,
Paralen
Kašel: Stoptussin, Bromhexin, ACC Long, Ditustat, Erdomed, Mucosolvan, Ambrobene
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Bolest ucha: Otobacid N, Infalin Duo, Maxitrol
Bolest oka: Oftagel, Ophtalmo-Septonex, Tobradex

Zakázané léky ve zkratce
Anabolika: Undestor, Tibolon, Nebido, Livial,
Testavan, Sustanon
Peptidové hormony, mimetika: Zomacton,
Zoladex depot, Synarel, Humatrope, Genotropin,
Aranesp, Eporatio
Beta-2-agonisté: Ventolin
sirup, Berodual
Hormonové a metabolické
modulátory: Alozex, Tresiba,
Zynzol, Mixtard, Insuliny
Diuretika a maskovací látky:
Furon, Furosemid, Moduretic,
Hydrochlorothiazid, Indapamid,
Indap, Verospiron, Gelaspan,
Zomikos, Calcium vitamin D
Béres
Stimulancia: Modafen, Paralen Plus, Panadol
Plus Grip, Nurofen Stopgrip, Vigil, Ritalin

LÉKY OBSAHUJÍCÍ ZAKÁZANÉ
LÁTKY PŘI SOUTĚŽI
Glukokortikoidy: Rectodelt, Prednison, Ozurdex,
Dexamethasone, Medrol, Metypred, Hydrocortison
Narkotika: Morphin, Adolor, Durogesic
Kanabinoidy: Epidyolex, Sativex Oromucosal
spray

LÉKY OBSAHUJÍCÍ ZAKÁZANÉ LÁTKY
V NĚKTERÝCH SPORTECH
Beta blokátory: Acebutolol, Acecor, Atram, Betaloc , Concor , Dilatrend, Vasocardin, Nebilet,
Rivocor
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14. - 19. 6. 2021
ŠTAFETOVÝ BĚH
HVĚZDNÝCH TVÁŘÍ
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