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VV ČUS: Ceny energií drtí sport. Bez podpory státu
čekají většinu klubů existenční problémy!
Po téměř tříměsíční přestávce se uskutečnilo
13. září v Praze na Strahově letošní sedmé zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Zabývalo se problematikou nedostatečného financování českého sportu ze strany státu a především
dramatickými dopady skokového zdražení cen
energií na sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. V této souvislosti se VV ČUS seznámil také s výsledky exkluzivního průzkumu ve všech členských
subjektech ČUS provozujících sportovní zařízení.
V rámci aktuálních informací uvedl předseda
ČUS Miroslav Jansta, že vláda sice v červenci
navýšila letošní rozpočet pro sport o půl miliardy korun, která je z části použita i na provoz
a údržbu sportovišť, ale současně konstatoval, že
vzhledem k letošní extrémně nízké státní podpoře
sportu a dlouhodobým potřebám českého sportu
je to částka prakticky zanedbatelná. „Sportovní
prostředí potřebuje v této době minimálně dvanáct miliard korun, přitom i v návrhu státního
rozpočtu na rok 2023 má sport zatím zapsáno
pouze necelých šest. To může znamenat, že se
současná kritická situace většiny klubů ještě
prohloubí a ocitnou se v bezvýchodné situaci.
Od státu proto očekáváme zásah a výrazně vyšší
podporu. Obáváme se také, aby v připravované
energetické pomoci stát nezapomněl na provozovatele sportovišť, protože na spolky se často
zapomíná,“ prohlásil Miroslav Jansta.
VV ČUS vyslechl informaci o aktuálním stav poslaneckého návrhu novely zákona o podpoře sportu,
zaměřené na úpravu fungování Národní sportovní
agentury. Tuto novelu připravují zástupci koaličních vládních stran, jimž na jednání v poslanecké
sněmovně koncem června tlumočili představitelé
České unie sportu své připomínky. „Bohužel, naše
připomínky, které jsme zaslali i v písemné podobě a týkaly se například odbornosti členů nových orgánů NSA, návrhu na rozšíření možností
poskytovat státní podporu sportu nejen formou
dotací nebo definice školního a vysokoškolského
sportu, nebyly přijaty,“ řekl Jan Boháč, generální
sekretář ČUS, s tím, že další osud novely je obtížné
předpovídat, neboť vláda k předloženému návrhu
svých poslanců zaujala neutrální stanovisko.
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Vážné dopady na Plavecký areál Podolí

Výkonný výbor vyslechl rovněž zprávu o hospodaření ČUS za první pololetí roku 2022. Propad
hospodaření v porovnání se stejným obdobím
roku 2019 – posledním, který nebyl postižený covidovou pandemií nebo dopady války na Ukrajině
– činí pouze 1,14 milionu korun, což je při nárůstu především cen energií velice dobrý výsledek.
Ředitel ekonomických agend Pavel Benda však
upozornil, že v případě nedostatečného zastropování cen energií pro velkoodběratele lze očekávat vážné dopady zejména na Plavecký areál
Podolí. Ten je závislý především na plynu a jeho
ceně. ČUS proto pro zimní a jarní měsíce připravuje různé varianty případného omezení jeho
provozu. Krajním řešením je dokonce dočasné
uzavření celého areálu v případě, kdyby nebylo
možné akceptovat cenu plynu, pohybující se již
nyní v násobcích původních cen, nebo byly zastaveny jeho dodávky. V podobné situaci bude řada
dalších provozovatelů sportovišť.
Členové VV ČUS se seznámili také s výsledky
exkluzivního průzkumu ČUS ve všech členských
klubech ČUS, které provozují vnitřní sportovní
zařízení (hala, tělocvična, bazén, zimní stadion).
Aktuální výsledky budou prezentovány na tiskové
konferenci 20. září. Vyplývá z nich, že v důsledku dramatického nárůstu cen energií upadne
bez zásahu státu v podobě výrazného navýšení
finanční podpory sportu v roce 2023 i v dalších
letech převážná část těchto vlastníků a provozovatelů do existenčních problémů.
VV ČUS schválil záštitu seriálu lyžařských běžeckých závodů pro veřejnost Stopa pro život.
Udělil také záštitu ČUS 25. ročníku mezinárodního festivalu televizních a filmových snímků zaměřených na sport Sportfilm Liberec. Schváleny
byly rovněž termíny jednání orgánů a porad ČUS
na první pololetí roku 2023. V diskusi a komentářích členů VV ČUS k činnosti Národní sportovní
agentury opakovaně zazněla nabídka na spolupráci a konzultaci se sportovním prostředím vedoucí
ke zdokonalení podmínek dotačních programů pro
sport.

Autor: KT ČUS
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NSA získala od ministerstva financí půl miliardy korun
navíc a vypsala nové výzvy
Národní sportovní agentura vyjednala u Ministerstva financí navýšení rozpočtu 4,6 miliardy korun
pro letošní rok o 500 milionů korun. Původním
záměrem bylo pomoci především sportovištím,
která se potýkají s enormním nárůstem cen energií, organizátorům významných akcí a sportovním
klubům vychovávajícím mládež v rámci dotační
výzvy Můj klub. Navýšení podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou. Nezbývá než věřit, že tuto
pomoc sportu poslanci v plné výši schválí.
Právě v dotační výzvě Můj klub, která financuje
ročně 7000 sportovních klubů, evidovala Národní sportovní agentura chyby u desítek žadatelů,
které neumožnily vyplacení financí. Proto se rozhodlo vedení NSA vypsat pro tyto žadatele novou
dotační výzvu.
„Je potřeba si uvědomit, že v dotační výzvě
Můj klub nejčastěji žádají sportovní kluby z malých obcí, které mají například jen několik desítek
dětí a veškerou administrativu a účetnictví jim
dělají rodiče nebo dobrovolníci po práci bez nároku na honorář. Kvůli malé chybě, která je ovšem
podle zákona neopravitelná, by pak přišly o peníze
z výzvy Můj klub, které mnohdy tvoří až 70 % jejich
rozpočtu. Naším cílem je naopak co nejvíce podporovat sport dětí, ať už ve velkých městech, nebo
malých obcích, proto těmto žadatelům pomůžeme
vypsáním další výzvy, kde mohou žádat,“ upřesnila
důvody pro vyhlášení nové výzvy 1. místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková.
Následně po seznámení se stanoviskem Ministerstva financí ČR zveřejnila Národní sportovní
agentura dotační výzvy Můj klub 2, vypsání výzvy Provoz a údržba 2022 a k navýšení alokace
dotační výzvy Významné sportovní akce 2022.



Provoz a údržba:
Víc než dvojnásobný převis

Nejočekávanější dotační výzvu Provoz
a údržba vypsala Národní sportovní agentura
28. července ve výši 385 milionů korun s tím,
že zahájení příjmu žádostí bylo 1. srpna 2022.
Žadatelé mohli podávat žádosti do 31. srpna
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„Výzvu jsme vypsali do týdne od schválení finančních prostředků. Sportovní kluby jsou v největší krizi za třicet let a musíme k nim dostat
peníze v co nejrychlejším čase,“ uvedl předseda
NSA Filip Neusser.
Zájem sportovních klubů byl však tak obrovský, že celkový součet požadavků dosáhl
802 390 184 korun, což více než dvojnásobně překročilo alokovanou částku 385 milionů
korun! V této souvislosti proto NSA rozhodla
o poměru snížení výše dotace u všech žadatelů v hodnotě 0,50. Tento poměr byl ještě
zpřesněn po zahájení administrace jednotlivých
žádostí.
Kompletní znění výzvy – ZDE.
Rozhodnutí o snížení výše dotace – ZDE.

Můj klub 2: Alokace 65 milionů korun
NSA zveřejnila 8. srpna dotační výzvu Můj
klub 2022 – 2. kolo s alokací 65 milionů korun.
Příjem žádostí začal 11. srpna, termín ukončení jejich příjmu byl prodloužen do 26. září.
Výzva byla zaměřena na podporu sportovních
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,
které se věnují sportování dětí a mládeže od 3
do 20 let.
Dotace poskytnutá v rámci této výzvy se vztahuje na období 1. leden až 31. prosinec 2022.
Přitom datum 31. prosince 2022 je termínem,
kdy musí být naplněn účel dotace.
Kompletní znění výzvy – ZDE.
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Národní sportovní agentura zveřejnila na svých
webových stránkách v průběhu srpna a září také
další dotační výzvy:

Podpora sportovních organizací svazového
charakteru - 2. kolo
Alokace této výzvy je 177 140 434 korun. Zahájení příjmu žádostí bylo 16.
srpna, ukončení jejich příjmu
je stanoveno na 5. října.

tí bylo 26. září, termín ukončení jejich příjmu
je stanoven na 31. října.
Výzva je určena:
1. pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené správcem programu:
a) atletických drah, sektorů, stadiónů a hal, b)
fotbalových stadionů a hřišť, c) tenisových
hal a kurtů.

Výzva č. 16/2022 je určena
pro svazy, kterým nebyla poskytnuta dotace podle původní Výzvy č. 18/2021 – Podpora
sportovních organizací svazového charakteru 2022, a to zejména z těchto důvodů:
a) žádost o dotaci nepodaly
ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nebo
b) nesplňovaly kritéria oprávněného žadatele podle
původní Výzvy č. 18/2021
(např. působnost v 7 krajích ČR, požadovaný charakter a velikost příslušné
mezinárodní organizace/
federace).
Kompletní znění výzvy – ZDE.

Regionální sportovní infrastruktura:
alokace 240 milionů korun
Zahájení příjmu žádostí byl 15. září, ukončení jejich příjmu je 16. října.
Výzva 18/2022 - Regiony SK/TJ 2022
Výzva 19/2022 - Regiony ÚSC 2022

Standardizovaná infrastruktura
Alokace výzvy Standardizovaná infrastruktura je 500 milionů korun. Zahájení příjmu žádos-
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2. pro technické zhodnocení (modernizací, rekonstrukcí) podle standardů pro pořádání soutěží
v souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace vybraných sportovních zařízení a současně
pořízením dlouhodobého majetku souvisejícího
s tímto sportovním zařízení:
a) atletických drah, sektorů, stadionů a hal, b)
fotbalových stadionů a hřišť, c) tenisových
hal a kurtů, které splňují veškeré parametry
a standardy uvedené v příloze podle bodu
32.5.
Kompletní znění výzvy – ZDE.

Zdroj: NSA
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Znepokojivý průzkum ČUS: Kvůli cenám energií hrozí
klubům uzavírání sportovišť a zdražování tréninků
Situace ve sportovním prostředí je více než kritická! Kvůli zvýšeným výdajům za energie je
v existenčním ohrožení 61 % klubů s vnitřním
sportovištěm. Provozní náklady jim totiž v průměru stouply o více než 130 % oproti minulému
roku. Reálné ukončení činnosti klubům s tělocvičnami, halami, zimními nebo plaveckými stadiony hrozí v příštím roce. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu České unie sportu, do kterého
se zapojilo více než 500 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Většina z nich bude kvůli energetické krizi zvyšovat členské příspěvky
a snižovat teploty na sportovištích.
Ve stejném ohrožení jsou také tělocvičné jednoty z České obce sokolské nebo kluby ze Sdružení sportovních svazů ČR. Zástupci tří největších
spolků v zemi, zastupující téměř dva miliony
sportujících občanů, o mimořádně tíživé situaci
informovali novináře 20. září na tiskové konferenci v sídle ČUS v Praze na Strahově.

měru narostly náklady za elektrickou energii
nebo plyn o 135 % oproti minulému roku, což
v přepočtu na peníze činí více než 300 tisíc
korun v průměru na klub. Desítkám případů
ale provozní položky zdražily o několik milionů korun.
„Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou
v bezvýchodné situaci, protože nemají moc kde
ušetřit a většina lidí funguje v této oblasti dobrovolně. A to ještě je potřeba si uvědomit, že státní
podpora pro sport se oproti loňsku paradoxně snížila,“ dodal Miroslav Jansta.

Hrozí negativní dopady ve zdravotnictví

Obrovské problémy pociťuje také Česká obec
sokolská, protože tělocvičné jednoty jsou často
ve starších a energeticky náročnějších budovách.
Celkově má Sokol po republice přes 1000 jednot
a přes 150 tisíc členů.

Průměrný nárůst nákladů o 135 %

„Ještě jsme se nestačili pořádně
vzpamatovat z koronavirové pandemie, která přikovala děti k počítačům
a mobilům, a nyní čelíme další bezprecedentní hrozbě. Pokud stát nepodpoří sportovní kluby v mnohem větší míře, budou krachovat, uzavírat
sportoviště nebo je prodávat. Vládní představitelé, a hlavně premiér
Petr Fiala, už musí dát jasný signál
k tomu, že tu chce mít fyzicky zdatný národ a občany s návyky na zdravotní styl, nebo budou dál pohybové
aktivity přehlížet, a tím pěstovat
obezitu u dětí a celé společnosti,“
prohlásil Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.
Do aktuálního průzkumu ČUS se zapojily po celém Česku na přelomu srpna a září sportovní subjekty, které mají vnitřní sportoviště – nejčastěji
sportovní halu nebo tělocvičnu, zimní stadion,
víceúčelovou nafukovací halu, plavecký bazén,
kuželnu či loděnici. Těmto subjektům v prů-
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Pohled na účastníky tiskové konference tří
největších sportovních spolků v ČR

„Udělali jsme průzkum mezi našimi členskými jednotami a župami. Sešlo se nám za víkend
téměř 350 odpovědí, což považujeme za velice
slušné číslo. I z toho je vidět, jak vysoké ceny
energií trápí naše členy. Až 90 % z nich se domnívá, že enormní náklady jsou problémem pro
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další fungování. Čtvrtina představitelů jednot
míní, že to přímo ohrožuje existenci jejich jednoty. Téměř 20 % připouští omezení dosavadní
činnosti,“ uvedla starostka České obce sokolské
Hana Moučková.
Velké potíže zaznamenává také Sdružení sportovních svazů – v tíživé finančních situaci je mnoho jejich klubů například z raftingu, motorismu,
aeroklubu, tance nebo hasičů. „Jsou to zejména
kluby, které mají pronajaté tělocvičny. Obávám
se toho, že obce nebudou mít peníze na to, aby
podporovaly činnost sportovních spolků, protože
budou muset hradit zvýšené náklady za energie
včetně nákladů základních škol a jejich tělocvičen. Dopady to má velké, protože pokud budou děti chtít dále využívat ke sportování tělocvičny a sportovní haly, budou muset rodiče
zaplatit tyto zvýšené náklady. Ne všichni však
na to budou mít. Hasiči dokonce aktuálně uvažují
o zrušení mistrovství republiky u dětí a mládeže,
protože si nemohou dovolit zaplatit halu,“ informoval Zdeněk Ertl, předseda SSS ČR s počtem
více než 500 tisíc členů a 9 529 klubů, a dodal:
„Sport už se pro stát musí stát prioritou, jinak
to bude mít velmi negativní dopady ve zdravotnictví.“

CO UKÁZAL PRŮZKUM ČUS
Navýšení členských příspěvků až o 36 procent
Z průzkumu České unie sportu dále vyplývá,
že náklady za elektrickou energii má zafixovaná
zhruba třetina klubů. Už v tuto chvíli stovky sportovních klubů však ví, že je zdražování dostane
do existenčních problémů. Proto jsou předsedové nuceni sáhnout k různým opatřením, nejčastěji k navýšení členských příspěvků. To plánuje
provést 73 % dotazovaných klubů – v průměru
příspěvky zvednou až o 36 % oproti částkám
za minulý rok. „Takže to opět odnesou rodiny
s dětmi, kterým se zvýší náklady na tréninky dětí
a tím se sport opět stane méně dostupným,“ upozornil Miroslav Jansta.
Během podzimních a zimních měsíců se dá rovněž očekávat, že se na většině vnitřních sportovišť
sníží teploty. To potvrdilo 64 % sportovních klubů
a tělovýchovných jednot. Alarmující je rovněž
další zjištění – více než třetina TJ/SK omezí počet tréninkových jednotek pro děti a 24 % bude
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61 % klubů dostává zdražování
do existenčních problémů

Dostane vás zdražování výdajů za energie do existenčních problémů?
Dostane vás zdražování výdajů za energie do existenčních problémů?

22,9 %

Ano%
22,9

37,7 %

Spíše
37,7
%ano

Ano

Spíše ano

8,4 %

8,4Ne%
Ne

31,1 %

31,1
%ne
Spíše
Spíše ne

58 % klubů může skončit
v průběhu příštího roku

Pokud by se situaci nezlepšila, kdy reálně hrozí ukončení činnosti?

Pokud by se situaci nezlepšila, kdy reálně hrozí ukončení činnosti?

58 %

procent během
příštího
58 roku
%

procent během
příštího roku

12 %

procent od začátku
příštího roku

12 %

10 %

ostatní

10 % 3 %

ostatní nelze

odhadnout

3%

nelze
odhadnout

17 %

procent od začátku
příštího roku

procent během
tohoto roku

17 %

procent během
tohoto roku

Pro 84 % klubů jsou existenčně
důležité státní dotace
Je pro vás existenčně důležité získání prostředků z dotačních titulů
Je pro vás
existenčně
důležité
získání na
prostředků
dotačních titulů
Národní
sportovní
agentury
provoz azúdržbu
Národní sportovní agentury na provoz a údržbu

64,5
64,5%%
Ano
Ano

17,6%
%
17,6
Spíšeano
ano
Spíše

8,8%%
8,8
NeNe

9,2 %

Spíše ne
ne
Spíše
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54 % klubů omezí účast
na sportovních akcích

Budete muset omezit účast na sportovních akcích
soutěže,
turnaje,
Budete -muset
omezit
účastsoustředění?
na sportovních akcích
- soutěže, turnaje, soustředění?

muset snížit počet trenérů u mládeže. „Pokud
se naplní tyhle černé scénáře, dají se opět čekat
ztráty řad dětí ve sportu. Takové podmínky je totiž, bohužel, odradí,“ varoval předseda ČUS.

Státní pomoc je klíčová

22,3 %
Ano %
22,3

31,8 %
Spíše
31,8ano
%

Ano

Spíše ano

12,7 %
Ne %
12,7
Ne
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33,2 %
Spíše
33,2ne%
Spíše ne

42 % klubů omezí počet
tréninkových jednotek

V současné době se předsedové TJ/SK upínají zejména k Národní sportovní agentuře, která
vypsala dotační program na provoz a údržbu.
K dispozici má 385 milionů korun, žádostí dorazilo za více než 800 milionů, proto se budou žádosti krátit na polovinu. Prostředky z této výzvy
jsou však klíčové pro 84 % TJ/SK. Jiné možnosti
už totiž téměř nemají. Pouze 38 % klubů získalo
podporu na provozní náklady z obcí nebo krajů,
stejný počet klubů pak získal prostředky z komerčních subjektů. Většina ale musí spoléhat
hlavně na NSA a přístup státu. Ten však podle zástupců klubů neřeší ve sportu energetickou krizi
dostatečným způsobem, což si myslí 86 % z nich.

Budete muset omezit počet tréninkových jednotek dětí ve vašem klubu?
Budete muset omezit počet tréninkových jednotek dětí ve vašem klubu?

zit počet tréninkových jednotek dětí ve vašem klubu?

16 %
Ano

16 %
Ano

21,5 %
Spíše ano

26 %

26 %

Ne

Ne

36,5 %

Reakce klubů na energetickou krizi

Jan Trunda, HC TJ Šternberk: „Přišel nám
rozpis záloh a ten dělal milion měsíčně, jedná se
21,5 %
o nárůst skoro o tisíc procent. A to bychom měli
21,5 %
Spíše ano
platit do konce roku. Kvůli tomu jsme museli zruSpíše ano
šit mládežnické týmy a nemohli jsme se přihlásit do mládežnických lig. Provoz jsme nezahájili
od 1. září, nezamrazili jsme led. Potřebovali bychom více než 4 miliony korun, abychom vůbec
začali hrát. Přitom se staráme o více než 45 dětí.“

36,5 %
36,5 %
Spíše ne
Spíše ne

Spíše ne

Podle 86 % klubů stát neřeší krizi
dostatečným způsobem
Máte pocit, že stát dostatečným způsobem řeší existeční problémy
Máte pocit,
že stát
dostatečným
způsobemkrizí
řeší ve
existeční
problémy
klubů
pojednou
s energetickou
sportu?
klubů pojednou s energetickou krizí ve sportu?

5151
%%

44%
%

NENE

ostatní
ostatní

22%
%
Ano
Ano

%
88%

Spíšeano
ano
Spíše

35
35%%

Spíše
NeNe
Spíše
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Martin Jůzek, předseda výkonného výboru
SK Černošice: „V současné době v existenční krizi nejsme, protože dobře hospodaříme a máme
zatím zafixované ceny za energie do konce roku.
Jenže od nového roku 2023 je situace pro nás
extrémně nejistá. Nevíme, jestli se zastropování
cen od vlády bude týkat také neziskových organizací našeho typu. Jenže i přitom zastropování je
pro nás provoz neufinancovatelný za předpokladu
že nedostaneme nějakou podporu. Potřebovali
bychom v době provozu ledové plochy zhruba 250
tisíc korun na energie měsíčně. Pokud nebudeme
disponovat takovou adekvátní finanční podporou,
tak budeme muset ukončit náš provoz. Navíc sportovní činnost musí mít nějakou kontinuitu, když
se to přeruší, může se klub zhroutit jak domeček
z karet. My už v tuto chvíli hospodaříme se starými cenami za energie na pokraji, někdy na hraně.
Dobrovolníci, na kterých je vlastně systém sportu
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postavený dlouhodobě, se nám už nehlásí. Takže
je ekonomicky velmi těžké provozovat sportovní
kluby s přípravou a tréninky dětí.“
Basketbalový klub Děčín: „Jsme klub, který se
stará o více než 400 dětí. Dlouhodobě se snažíme
dopřát dětem co nejvíc tréninků pod kvalitními
trenéry. Pokud nám však město nepomůže s provozem jeho vlastní haly, ve které jsme v nájmu,
máme pouze dvě možnosti. Buď zdražit příspěvky
o 70 až 100 %, nebo sportoviště předat zpět městu
a čekat, zda ho udrží v chodu či nikoliv. V podstatě to pro nás ale znamená konec činnosti.“
HC Rebel město Nejdek: „Pokud město zimní
stadion vypne, myslím si že lední hokej v Nejdku
skončí. Už tak nám hodně ublížil covid. Děti se
již ke sportu nevrátí. A myslím si to i všeobecně.
Nejen v hokeji.“
Sportovní klub stolního tenisu Teplice: „Pro
tuto sezonu jsme přijali řadu úsporných opatření,
především jsme byli nuceni omezit počet tréninkových hodin. Zvažujeme zrušení používání malé
tělocvičny. Rozdíl z rozpočtu uhradíme z rezervy
klubu, bohužel při výši nájemného od 1. 9. 2022
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nejsme schopni do budoucna zajistit další činnost
klubu v potřebné kvalitě, takže pokud nedojde
ke snížení nájemného, budeme, ač neradi, nuceni
k 30. 6. 2023 skončit.“
Ondřej Šrůtek, SK HC Baroni Opočno: „V tuto
chvíli je město v pozici čekajícího na to, co se
bude s energiemi dít. V roce 2021 byly energie
za elektřinu 1,3 miliony korun, letos jsme za více
než 2,7 miliony korun. Je však možné, že budeme
v příštím roce po konci fixace platit 5 až 6 milionů
korun za elektřinu! V tuto chvíli nevíme, zdali se
po novém roce bude mrazit i nadále. To, jestli
budeme fungovat i po novém roce, bude záležet
na výši cen za energie, respektive bude záležet
na ochotě nových zastupitelů města Opočna, zaplatit energie!“
T. J. Sokol Jasenná – Zlínský kraj: „Pokud nedojde k dohodě s obcí o navýšení podpory, tak
je pro nás stávající situace likvidační a budeme
nuceni sokolovnu uzavřít a odpojit odběry elektřiny i plynu. A pokud nenajdeme vhodné náhradní
prostory, tak i ukončit činnost spolku.“
Autor: KT ČUS
Foto: ČUS a Tipsport Sportuj s námi
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Miroslav Jansta v deníku Sport: „Podolí?
Jestli se něco nestane, bude zavřeno“
Průzkum České unie sportu ukázal velké obavy
klubů z dalšího vývoje. Energetická krize začíná
sport drtit. Předseda ČUS Miroslav Jansta tvrdí,
že bez pomoci státu si hnutí neporadí. „Na příští rok potřebujeme na údržbu a provoz nejlépe
dvě miliardy,“ upozorňuje v rozhovoru pro deník
Sport, který vyšel 21. září.
 Co českému sportu hrozí?
„Podle našeho průzkumu hrozí, že od ledna padesát čtyři procent klubů ukončí činnost. Jestliže
je v klubech kolem devadesáti procent dětí, je to
ještě větší úbytek dětí ve sportování než během
pandemie, kdy přestalo sportovat kolem dvaceti
až čtyřiceti procent dětí podle místa. Tady by to
bylo plošné.“
 Kterých sportů se situace nejvíc dotkne?
„Především je to hokej, který je energeticky
náročný, pak tenis, basketbal, volejbal, házená,
florbal. Sporty, které mají ligy v zimě. A další
menší sporty. Všechno, co se hraje v halách. Plavecké bazény, to je alfa a omega.“

 Na jak dlouho?
„Na dlouho. Protože když to zavřete a propustíte lidi, kde pak ty lidi najdete? Ale zatím mluvíme hypoteticky, děláme všechno pro to, aby se
to nestalo.“
 Co potřebujete od státu?
„Navýšit dotace do údržby a provozu. Teď sice
vláda dala půl miliardy (na údržbu a provoz by šlo
380 milionů), ale neprošlo to ani parlamentem,
takže budeme rádi, když se to do konce roku vyexpeduje. Ale na příští rok potřebujeme na údržbu a provoz nejlépe dvě miliardy, aby to pokrylo
náklady, které vzrostou. A doufáme, že budeme
v programu zastropování. Zatím nic konkrétního
nevíme.“
 Vidíte vůli vlády peníze poskytnout?
„To není otázka na mě, to je otázka politická. Jestliže tady dva miliony sportovců platí
daně a dostávají na svoji činnost šest sedm
miliard od státu, to je přece urážka těch sportujících. Je to zneužívání jejich dobrovolnosti,
že pořád mají chuť se o to starat a sportovat.
Daňový přínos sportujících lidí je velký, stát je
v podstatě vykořistil. Nedával peníze do infrastruktury, ale o té ani teď nemluvíme. My mluvíme o tom, abychom vůbec udrželi sportování.
Všichni chápeme, že problémy s energiemi nezpůsobila naše vláda, ale je to především politika Ruska a Německa.“

 Hrozí plaveckému areálu v Podolí, který je vaším
majetkem, uzavření?
„Nejen Podolí. Ale samozřejmě, Podolí je vizitka českého plavectví. Jestli se něco nestane,
bude zavřeno.“
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 Co očekáváte od NSA?
„Potřebujeme, aby důrazně šla na vládu žádat o peníze, hlavně aby pak rychle vyexpedovala peníze, které by měli poslanci schválit. Bude
to opravdu těžký pres. Jestli se to schválí až v říjnu, bude mít na to dva měsíce.“
Autor: deník Sport (Martin Hašek)
Foto: Petr Skála
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Kvůli energiím adresoval předseda ČUS dopis
premiéru Petru Fialovi
V souvislosti se skokovým nárůstem cen energií, po němž zejména sportovním klubům jako
provozovatelům vnitřních sportovišť hrozí existenční problémy, adresoval předseda ČUS Miroslav
Jansta premiérovi Petru Fialovi dopis. Informoval ho v něm o kritické situaci dobrovolných
sportovních spolků a požádal o přijetí opatření, která pomohou výrazně zmírnit dopady
energetické krize. Z dopisu vyjímáme podstatnou část:
Vážený pane premiére,
z jednání se státní správou jsme nabyli dojmu, že postavení celé oblasti sportu je prozatím
zcela opomíjeno, neboť v připravované dotační
výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR mezi
podporovanými činnostmi a odvětvími zcela chybí CZ-NACE 931 „Sportovní činnosti“. Jedná se
zejména o provozování sportovních zařízení, činnosti sportovních klubů, fitcenter a ostatní sportovní činnosti.
Vaše vláda vždy Vašimi ústy ubezpečovala, že
„nenechá nikoho padnout“. Česká unie sportu,
coby největší dobrovolný sportovní spolek v ČR
reprezentující milion členů, si Vás tímto dovoluje požádat o naplnění shora uvedeného slibu.
Byli bychom velice neradi, aby „padly“ zrovna ti
nejslabší – tj. dobrovolné sportovní spolky. Tyto
spolky provozují převážně nevýdělečnou, veřejně
prospěšnou činnost, a to zpravidla na dobrovolnické bázi. Situace ve sportovním prostředí je více
než kritická! Kvůli zvýšeným výdajům za energie
je v existenčním ohrožení 61 % sportovních klubů a tělovýchovných jednot s vnitřním sportovištěm. Provozní náklady jim v průměru stouply
o více než 130 % oproti minulému roku. V příštím
roce jim tak hrozí ukončení činnosti, a tím dojde
i k uzavření stovek sportovišť. Reálné uzavření
hrozí i Plaveckému stadionu Podolí a Národnímu
sportovnímu centru Nymburk, které je určeno pro
přípravu národních sportovních reprezentací.
V této souvislosti si dovolujeme poukázat
na skutečnost, že pokud budou sportovní spolky ze státní podpory vyjmuty, dojde tím podle
našeho názoru zcela nepochybně k nastavení
diskriminačních a nerovných podmínek pro různé subjekty provozující tutéž či obdobnou činnost. Sportovní spolky vlastnící/provozující sportoviště totiž nemají – na rozdíl od sportovišť obcí
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– „zastropované ceny“ energií a nemají ani žádné
nárokové příjmy z rozpočtového určení daní.
Vážený pane premiére, na základě shora uvedeného si Vás dovolujeme požádat, coby osobu,
která má podle zákona o podpoře sportu v gesci český sport, abyste se zasadil o níže uvedená
opatření v rámci řešení energetické krize:
1) připravované nařízení vlády, které „zastropuje ceny“ energií (plyn, elektřina), se bude
vztahovat i na spolky založené dle § 214 a násl.
občanského zákoníku (tj. pro ty, co splňují podmínku malé a střední podniky);
2) připravovaná dotační Výzva pro velké podniky
využije možnost použít plošnou podporu podle bodu
2.1. „Omezené částky podpory“ dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu
hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (dále jen
Krizový rámec), a to až do výše 400.000 EUR na podnik; oprávněným příjemcem této podpory pak budou i spolky založené podle § 214 a násl. občanského zákoníku, které provozují sportovní činnost dle
CZ-NACE 931 „Sportovní činnosti“;
3) připravovaná dotační Výzva pro velké podniky se bude v rámci možnosti vztahovat na podporu podle bodu 2.4. „Podpora na dodatečné
náklady v důsledku mimořádně prudkého zvýšení
cen zemního plynu a elektřiny“ krizového rámce
i na činnost dle CZ NACE 931 „Sportovní činnosti“.
Vážený pane premiére, věřím, že chápete
naléhavost mé prosby a žádám Vás o to, aby
dobrovolné sportovní spolky pečující o zdraví
naše i našich dětí opravdu nepadly.
V úctě, Miroslav Jansta, předseda České unie sportu
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Poradna ČUS: Datové schránky budou pro spolky
povinné od 1. ledna 2023!
S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů) povinnost
mít zřízenu datovou schránku všechny právnické
osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám,
které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy,
bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023.
Datovou schránku lze samozřejmě zřídit i dobrovolně na základě žádosti a nečekat, až na její
automatické zřízení ze strany Ministerstva vnitra.
Podat žádost o zřízení datové schránky je oprávněn statutární orgán právnické osoby. Učinit tak
může buď osobně na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, případně písemně přímo na Ministerstvu vnitra prostřednictvím
předepsaného elektronického formuláře (elektronický formulář - Software602 Form Filler) nebo
pdf formuláře pro ruční vyplnění. Formulář musí
být opatřen ověřeným podpisem statutárního zástupce a následně doručen na adresu ministerstva
vnitra, nebo (v případě elektronického formuláře) opatřen uznávaným elektronickým podpisem
a doručen na adresu posta@mvcr.cz.
V případě osobní žádosti na Kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT je totožnost žadatele
(statutárního orgánu spolku) na kontaktním místě
ověřována podle předloženého dokladu – nejčastěji
občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku. Oprávněnost žadatele jednat za spolek je pak dokladována
výpisem ze spolkového rejstříku (stačí internetový,
neboť pracovníci Czech POINT mají do databáze
přístup). Žádost je následně předána k posouzení Ministerstvu
vnitra a žadatel obdrží potvrzení
obsahující číslo žádosti (číslo jednací).
V případě kladného
vyřízení žádosti obdrží
oprávněné osoby (členové
statutárního orgánu) přístupové údaje. Pokud má
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oprávněná osoba vlastní datovou schránku fyzické
osoby, jsou jí přístupové údaje pro datovou schránku spolku doručeny datovou zprávou. V ostatních
případech budou odeslány poštovní přepravou.
Podrobnosti k otázce zřízení datových schránek
lze získat na webových stránkách https://www.
datoveschranky.info.

Přihlášení do datových schránek

Po obdržení přístupových údajů do datové
schránky je třeba provést první přihlášení
na webové stránce, https://www.mojedatovaschranka.cz, a to prostřednictvím doručeného uživatelského jména a hesla. Uživatelské
jméno je neměnné a slouží konkrétní oprávněné
osobě pro přístup k datové schránce. V případě
vícero oprávněných osob disponuje každá osoba
svými vlastními přístupovými údaji. Po prvním
přihlášení bude uživatel vyzván ke změně hesla. Systémem datových schránek je v základu
nastavena omezená platnost hesla na 90 dní,
po kterých je nutné provést jeho změnu. Byť
se jedná o prvek zvýšené ochrany, je takový
stav méně komfortní, přičemž samozřejmě lze
platnost hesla změnit na neomezenou dobu,
a to v záložce Nastavení > Možnosti přihlášení >
Platnost hesla. Po tomto prvotním přihlášení je
datová schránka připravena pro její obsluhování
konkrétním uživatelem. Doporučuji s prvotním
přihlášením neotálet, neboť datová schránka
je bez ohledu na tuto skutečnost aktivní, a tedy způsobilá
přijímat datové zprávy.
Vedle
uživatelských
údajů pak každá datová
schránka disponuje vlastním identifikátorem, který
slouží de facto jako adresa
datové schránky konkrétního subjektu. Tento identifi-
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výzvu Můj Klub 2023, která bude vypsána
v nejbližších dnech, se budou moci podávat žádosti pouze prostřednictvím datové
schránky – jiný způsob nebude možný. Lze proto doporučit sportovním klubům, aby
byly na podání žádosti připraveny a svoji datovou schránku měly včas k dispozici.
Zřízení datové schránky na základě žádosti může trvat v řádu týdnů.
kátor je tedy vždy jeden, a to bez ohledu na počet
oprávněných uživatelů jedné datové schránky.
V souvislosti s příjmem datových zpráv rovněž doporučuji aktivovat notifikační službu
v záložce Nastavení > Notifikace, která umožňuje zasílat uživateli, který si tuto službu aktivoval upozornění na přijaté datové zprávy.
V případě notifikace e-mailem je tato služba bezplatná (na rozdíl od SMS notifikace). Upozorňuji,
že je důležité věnovat pozornost výběru notifikačních zpráv (k zaškrtnutí jsou 3 políčka a doporučuji aktivovat všechna 3), neboť v případě chybného nastavení by se mohlo stát, že uživatel bude
upozorněn pouze na některé zprávy, což by mohlo
mít negativní důsledky např. z hlediska lhůt pro
reakci apod., neboť v případě datových schránek
je uplatňována tzv. fikce doručení. Rovněž lze
v případě notifikací určit rozsah jejího obsahu –
základní vs. rozšířený. Opět doporučuji nastavení
rozšířeného obsahu, neboť uživatel z notifikační
zprávy zjistí nejen ID zprávy, typ zprávy, název
a ID schránky příjemce, nýbrž i předmět zprávy, název a ID schránky odesílatele. To může být
užitečné z hlediska jakési „strategie“ doručování, neboť tato informace umožňuje uživateli se
rozhodnout, zda je třeba datovou schránku ihned
otevřít (důležitá očekávaná písemnost) nebo otevření datové schránky ponechat na pozdější den
(typicky např. v případě krátkých lhůt se některé
datové zprávy nevyplatí přebírat v pátek, jelikož
v průběhu víkendu zbytečně uplyne část lhůty).

Příjem/dodání datové zprávy a její doručení

Jedná se o dva rozdílné pojmy. K přijetí/dodání datové zprávy do datové schránky dochází
v podstatě bezprostředně po jejím odeslání odesilatelem. Dodáním datové zprávy do datové schránky příjemce však ještě automaticky nedochází
k jejímu doručení. Datová zpráva je doručena buď
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásila
první oprávněná osoba po jejím přijetí/dodání (čas
dodání a doručení je pak vyznačen v doručence da-
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tové zprávy), nebo tzv. fikcí doručení, ke které dochází v případě, že se ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání datové zprávy do datové schránky nepřihlásí
žádná z oprávněných osob. Datová zpráva je tedy
označena za doručenou desátým dnem po dodání
do datové schránky i v případě, že se žádný uživatel s právem přístupu do datové schránky nepřihlásil. Nelze tedy „aplikovat metodu“, že když se
uživatel nepřihlásí, nemůže být zpráva doručena.
Datové schránky slouží jako primární instrument oficiální komunikace s orgány státní správy a samosprávy. To znamená, že tyto orgány
mají povinnost doručovat písemnosti subjektům,
které mají zřízenou datovou schránku, primárně
právě jejím prostřednictvím. Teprve v případě, že
doručení prostřednictvím datové schránky není
možné (např. z důvodu zaslání písemností, které
svou velikostí přesahují kapacitu datové zprávy,
která činí 20 MB), lze doručit jiným způsobem –
typicky prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb. V obráceném případě, kdy je spolek odesilatelem a orgán státní správy či samosprávy adresátem, takové pravidlo až na výjimky (typicky
např. podávání daňových přiznání apod.) neplatí
a lze nadále využívat i poštovní přepravy. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy má však
nespornou výhodu v tom, že je zcela bezplatná.
Datové schránky lze využít i běžné korespondenci s jinými soukromoprávními subjekty, které rovněž disponují datovou schránkou,
a to prostřednictvím tzv. poštovní datové zprávy. Tato služba je zpoplatněna, přičemž funguje
na kreditním systému, tedy předplacení finančního
obnosu na účet datové schránky. Seznam držitelů
datových schránek je pak uveden na webové stránce https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/.
Další informace v souvislosti se zřízením a funkcí
datových schránek budeme průběžně aktualizovat.
Autor: JUDr. Daniel Viduna, LL.M.,
místopředseda Legislativní rady VV ČUS
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Pokud stát nepomůže sportu s energiemi,
zaplatí později stonásobek
Dozvuky tiskové konference - článek, který vyšel na www.iportal24.cz 21. září
Nedostatečná pomoc státu pro sport, který se
kvůli vysokým cenám energiím ocitá v kritické situaci, může v budoucnu přinést výrazné ekonomické ztráty, varuje předseda České unie sportu
Miroslav Jansta. Upozornil, že ztráta pohybových
návyků mladé generace povede ke zhoršení zdatnosti a zdravotního stavu populace, což znamená
vyšší výdaje na zdravotnictví.
ČUS se obával, že ministerstvo průmyslu nezahrne do připravované podpory pro firmy provozovatele sportovišť a sportovní spolky. Tyto obavy se
zatím naplňují.
„Na potvrzení této informace čekáme, protože je důležitá pro sportoviště s velkým odběrem.
Právě proto na problém sportovních klubů a organizací provozujících sportoviště upozorňujeme veřejně, včas a společně. Aby státní správa nemohla říci, že se na sport s energetickou
podporou nedopatřením zapomnělo,“ uvedl Miroslav Jansta na společné tiskové konferenci představitelů České unie sportu,
České obce sokolské a Sdružení sportovních svazů ČR.

doma bez možnosti navštěvovat sportoviště, které klub musel zavřít kvůli cenám energií. Víme
už teď, že se jedná o stovky klubů, které jsou
z cen v existenčních problémech a omezí
nebo ukončí činnost,“ poukázal Miroslav
Jansta na výsledky aktuálního průzkumu ČUS, podle nichž většina klubů
s vnitřními sportovišti bez adekvátní
státní podpory nepřežije příští rok.
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Sportovní kluby by potřebovaly
od státu řádově jednotky miliard
korun na energie, aby mohly fungovat. „Částka, kterou by podpora sportovišť zatížila státní rozpočet, je zanedbatelná. Pokud ale stát tuto oblast opět
podcení a nepřijde klubům podpora, důsledky
budou pro stát stonásobně dražší a projeví
se dlouhodobě v mnoha oblastech především
na fyzické zdatnosti a zdraví další generace
i zvýšení nákladů na zdravotnictví,“ upozornil
předseda ČUS.

Problém pro děti a mládež

Na případné uzavírání sportovišť by stejně jako
za koronavirové pandemie nejvíce doplatily děti
a mládež. „Organizovaný sport dětí se v zimě, až
na výjimky, jako je lyžování, ve zmrzlých lesích
a na sněhu dělat nedá. A tak děti budou zavřené
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Pokud vláda sportovním klubům
a dalším provozovatelům sportovišť
nehodlá dotace poskytnout, měla by
o tom podle Jansty jasně informovat.

„Ať tedy politici lidem a hlavně provozovatelům sportovišť řeknou na rovinu, že se bude
v zimě sportovat pouze venku, na blátě, na sněhu
nebo na ledu, a ať se na to všichni včetně provozovatelů vnitřních sportovišť, tedy zaměstnavatelů, včas připraví. Pokud vláda a zákonodárci
provozovatele sportovišť v energetických opatřeních jakoukoliv cestou nepodpoří, udělají to
naprosto vědomě, a celá česká společnost by
to měla vzít na vědomí,“ dodal Miroslav Jansta.
Zdroj: www.iportal24.cz
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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ČUS diskutovala s poslanci a senátory
o novele zákona o sportu
Na samém počátku prázdnin se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v Praze uskutečnila dvě důležitá jednání o sportu, kterých se na pozvání poslanců a senátorů
koaličních stran zúčastnili také představitelé
České unie sportu.

Diskuse k novele zákona o sportu

Tématem prvního setkání byla diskuse k připravované organizačně funkční novele zákona
o sportu směřující k fungování
Národní sportovní agentury.
Zástupci sportovního prostředí ocenili přizvání k diskusi
a uplatnili řadu připomínek,
avšak jednotně uvedli, že
novela upravující pouze chod
NSA aktuální kritickou situaci
sportu vůbec neřeší. Shodli
se, že sport a pohybové aktivity obecně musí získat u zákonodárců prioritu jako součást společnosti, která se podílí na tvorbě HDP a ovlivňuje
zdraví lidí, ekonomiku i některé funkce státu.
V některých oblastech se ukázaly i rozdílné
názory vládních a spolkových zástupců. Například
v oblasti způsobilých příjemců investičních dotací, kde velká část prostředků NSA odtéká do obcí
a měst namísto do sportovních klubů, v záležitosti
odborné způsobilosti členů nových orgánů NSA ustavovaných připravovanou novelou nebo definice školního sportu který by měl zůstat v gesci MŠMT.
„ČUS využila možnosti písemného vyjádření
připomínek k představené novele a uvedla především požadavky na odbornost členů nových
orgánů NSA, návrh na rozšíření možností poskytování státní podpory nejen formou dotací, připomínky k některým údajům v rejstříku sportovců či k definici školního a vysokoškolského
sportu a navrhla určité upřesňující formulace
stávajícího znění zákona,“ uvedl Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

Kulatý stůl k problematice českého sportu

Poslanci a senátoři vládní koalice pozvali zástupce sportovního prostředí také na následnou
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diskusi nazvanou „Aktuální hlavní problémy
českého sportu aneb Co potřebuje český sport
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém
horizontu“.
Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém vystoupení mimo jiné vyzdvihl, že na seznamu
problémů sportu prezentovaných na jednání ze
strany politiků se objevily zcela totožné oblasti,
na které ČUS již deset let opakovaně upozorňuje
a zveřejňuje (Problémy sportovního prostředí a možnosti řešení) a které pojmenovali
i vystupující řečníci sportovních organizací. V další fázi
své řeči pak Miroslav Jansta
vypíchl nejpalčivější problémy včetně těch nejaktuálnějších. Ty souvisejí s provozem
sportovišť, z nichž jednoznačně vyčnívá dlouhodobý nezájem státu o podmínky pro rozvoj
sportu a pohybových aktivit občanů (Průbežné
hodnocení plnění vládní koncepce podpory
sportu 2016-2025 SPORT 2025 k 30.4.2022),
a katastrofálně nízká úroveň financování sportu.
Upozornil na to, že příslibů řešení již zaznělo
od vlád v minulosti mnoho, ale financování sportu je v roce 2022 pouze na jedné čtvrtině státem
plánované výše.
„V následné diskusi se ukázalo, že na výčtu hlavních problémů českého sportu, i na tom,
co je potřeba řešit v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, se většina účastníků debaty v podstatě shodla. Otázkou zůstává,
jak, kdy a které z problémů se podaří vyřešit
a překlenout, protože jen v málokteré oblasti
byly naznačeny konkrétní reálné cesty k řešení,“ komentoval průběh jednání Miroslav Jansta.
Poznámka: Návrh novely předložený do schvalovacího procesu připomínky a návrhy ČUS nezohledňoval. Vláda následně zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s mnoha připomínkami.
Novela tak zatím čeká na další proces.
Autor: KT ČUS
Foto: archiv
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Projekt Tipsport Sportuj s námi láká veřejnost –
do 311 akcí se zapojilo přes 105 000 účastníků
Běhy přírodou, cyklistické závody, vodní sporty,
turistika, ale také basketbal, fotbal, volejbal,
tenis nebo přehlídky netradičních disciplín. To
je pouze zlomek z bohaté nabídky projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi. Letošní, osmý ročník největšího seriálu sportovních
akcí, který se koná v České republice, vyznavače aktivního pohybu především z řad veřejnosti
a amatérské sportovce táhne. Od začátku roku
se do některé z dosavadních 311 akcí zapojilo
více než 105 000 účastníků, z toho 54 000 bylo
mladších osmnácti let.
„Tato statistika přesně ukazuje to, co od seriálu Tipsport Sportuj s námi očekáváme – rozhýbat
veřejnost a nabídnout jí po dvou letech covidové
pandemie příležitost znovu se vrátit na sportoviště nebo do přírody a společně s ostatními si užít
spoustu pohybových aktivit. Česká unie sportu
ostatně dlouhodobě proklamuje význam pravidelného sportování pro občany. Za to, že se navzdory aktuálním problémům v podobě skokového nárůstu cen energií, výrazného zdražení
pohonných hmot či dalších komodit, stále ještě
konají v takovém množství sportovní akce, však
patří velké poděkování a uznání jejich obětavým pořadatelům v klubech a jednotách,“ říká
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Rekordy v červnu a na florbalových turnajích

Výkonný výbor ČUS zařadil pro tento rok do kalendáře projektu Tipsport Sportuj s námi pět set
závodů, turnajů a pochodů a soutěží ve více než
padesáti nejrůznějších sportovních disciplínách
po celé České republice. Až do poloviny března
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přitom provázela tyto akce ještě určitá protiepidemická opatření, což limitovalo některé organizátory. S rozvolněním covidových omezení však
počet aktivit i zájemců následně rychle narůstal.
Z dosavadních 311 realizovaných akcí se nejvíc uskutečnilo v měsíci červnu (94), následovaly květen (56) a srpen (44). Do konce letošního roku jich termínová listina stále ještě nabízí
191. Rekordně obsazené byly především dva florbalové turnaje. Ostrava Cupu se zúčastnilo 7000
dospělých a 3800 mládežnických hráčů a podobné
to bylo i při Brno Opengame, kde se představilo
5000 dospělých a 4000 mladých aktérů.
„K vysokému zájmu veřejnosti o projekt
Tipsport Sportuj s námi i jeho hladkému průběhu nepochybně přispěl v loňském roce příchod
významných partnerů – titulárního, společnosti
Tipsport, a generálního, společnosti Car4Way.
Za velice důležité považuji, že jsme s nimi uzavřeli dlouhodobé kontrakty. Jejich podpora nám tak
umožňuje nejen finančně přispívat organizátorům
jednotlivých akcí, ale také v celostátním měřítku
výrazně zvýšit jejich propagaci i celkovou medializaci a vizibilitu projektu,“ oceňuje Miroslav Jansta.
Dalšími partnery projektu Tipsport Sportuj
s námi jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize,
Český rozhlas a mediální skupina MAFRA.

Významná podpora amatérského sportu

Také klíčoví partneři oceňují spolupráci na tomto projektu a vítají zejména možnost jeho prostřednictvím podporovat amatérský sport v České
republice.

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
„Tipsport se stal za víc než 30 let své existence největší českou sázkovkou a také největším
podporovatelem českého sportu. Dobře si uvědomujeme, že sport je zásadní pro fungování
celé země, ale pochopitelně je klíčový i pro
fungování naší firmy a snažíme se to sportovcům
v České republice vracet. I díky naší komunitě
sázkařů, z nichž většina jsou sami aktivní sportovci, se dostáváme opravdu blízko skutečným
potřebám i těch nejmenších sportovních spolků
v regionech. Uvědomujeme si, že můžeme být
partnerem hvězd jako Ester Ledecká, sponzorem
extraligového hokeje, reprezentace, fotbalové
Sparty, Brna, Olomouce a dalších klubů, ale musíme podporovat i skutečné podhoubí domácího
sportu – amatérské sportovce a jejich soutěže.
Proto je Tipsport součástí projektu České unie
sportu Sportuj s námi. Jednoduše řečeno, podpora amatérského a regionálního sportu nás
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velmi baví, zároveň ji pokládáme za svou společenskou odpovědnost, a proto i za významnou prioritu,“ uvádí Jan Čumpelík, marketingový ředitel Tipsport, a. s.
„Je nám ctí, že můžeme českým sportovním
klubům dlouhodobě zapůjčit 100 osobních vozů
a ušetřit jim tak prostředky, které mohou nasměrovat na zajištění sportu mládeže. Moc nás
jako Car4Way těší, že přispíváme k rozhýbaní
Česka a zejména dětí,“ zdůrazňuje Pavel Louda,
majitel společnosti Car4Way. Sportovní kluby tak
mohou přepravovat své členy i sportovní nářadí
v nových úsporných vozech značky Škoda.
Více informací o projektu Tipsport Sportuj
s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.
Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Antidopingový výbor novelizoval Směrnici
pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR
Jediná změna ve Směrnici se týká úpravy pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport.
Národní rozhodčí soud pro sport, zřízený v roce
2022, je nyní tzv. národním odvolacím orgánem
ve věcech dopingu – tedy rozhoduje o odvoláních podaných proti prvostupňovým rozhodnutím disciplinárních komisí sportovních
svazů. Od 1. září 2022 je jeho pravomoc rozšířena i na prvostupňová řízení
ve věcech porušení antidopingových
pravidel.
Pro rozhodování dopingových věcí v ČR
to znamená, že veškeré dopingové spory v ČR
– nově tedy i dopingové spory v prvním stupni –
bude rozhodovat jediný orgán. Národní rozhodčí
soud pro sport tedy od 1. září 2022 převzal dopingovou agendu disciplinárních komisí jednotlivých
sportovních svazů a sportovní svazy tak již nebudou muset řešit problematiku dopingových řízení.
„Jedná se bezpochyby o revoluci v rozhodování dopingových sporů v ČR. Už před mým nástupem na ADV jsem upozorňoval na to, že není
správné, aby o dopingových kauzách rozhodovaly
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jednotlivé sportovní svazy. To pak také v rámci
auditu potvrdila i WADA, podle níž byla ČR jediným státem v Evropě, který měl stále takový
systém. V důsledku toho došlo k přenesení této
pravomoci na Národní rozhodčí soud pro sport
zřízený pod Národní sportovní agenturou, přičemž inspirací nám byl Sportovní rozhodčí
soud v Lausanne (CAS). Pevně věřím, že
vytvořením nového, zcela nezávislého
a profesionálního rozhodovacího orgánu, a vlastně celého tohoto nového
systému, bude zajištěno, aby dopingová řízení vždy probíhala s plným respektováním mezinárodních standardů. Jsem
přesvědčený o tom, že to není jen dobrá zpráva
pro sportovce, ale i pro sportovní svazy, neboť
antidopingová problematika je velice specifická
a složitá,” uvedl ředitel ADV ČR Jiří Janák.
Činnost Národního rozhodčího soudu pro sport
(NRSS) se řídí Statutem NRSS a jednání budou
probíhat v souladu s Jednacím řádem NRSS. Oba
dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách Národní sportovní agentury.
Zdroj: ADV ČR
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Letní prázdniny a navíc i měsíc září nabídly v rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi okolo 150 atraktivních akcí.
V nejkrásnějším ročním období měly
výraznou převahu sporty, které veřejnost
zvaly do přírody, na silnice, antukové
a písčité kurty nebo vodní hladinu. Zde
je připomínka některých z nich, jak nám
je poslali jejich organizátoři.

Do (Ne)festivalu netradičních sportů v Heřmanově
Městci se zapojila rekordní tisícovka návštěvníků.

Více než 400 vyznavačů hors
kých
kol se vydalo na tratě závo
du
Tour de Ralsko v Mimoni.

Volejbalová Dřevěnice měla
na programu už 69. ročník
a na antukové kurty přilákala
ve dvou hracích víkendech
1500 hráčů všech věkových
i výkonnostních kategorií.

Extrémní běžecký závod Myslív Race
přilákal 450 milovníků adrenalinu,
kteří si „hrábli“ až na dno sil.
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Městský běh Karvinou si kromě trénovaných atletů nenechali
ujít ani mládežníci.
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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V říjnovém kalendáři projektu
Tipsport Sportuj s námi převažují
běhy a turistika
Říjnové počasí a podzimní teploty výrazně zredukovaly počet sportovních odvětví, která se objevují
v nabídce projektu Tipsport Sportuj s námi. Přesto si vyznavači pohybu mohou vybrat některou z 47
akcí – mezi nimi převažují běžecké závody v přírodě a turistické pochody.

Výběr z nejzajímavějších akcí – říjen 2022:
1. 10.

Pochod slováckými vinohrady

turistika

Prušánky

2. 10.

Běh Pístovickou riviérou

atletika

Račice-Pístovice

2. 10.

Bernartický cyklokros

cyklistika

Bernartice

6. 10.

Večerní běh Táborem

atletika

Tábor

7. 10.

Kuželkářský maraton

kuželky

Tábor

8. 10.

Krumlovský vodácký maraton

kanoistika

Český Krumlov

8. 10.

Za malínským křenem

turistika

Kutná Hora

8. 10.

Slowpitch

baseball

Třebíč

15. 10.

Lesní běh kolem Ameriky

atletika

Písek

15. 10.

Hubertova 3D zvířátka

lukostřelba

Chvalčov

15. 10.

Vodňanský kapr

orientační běh

Drahonice

15. 10.

Vavřinecký potok

kanoistika

Vavřinec

22. 10.

Silniční běh Hronov – Náchod

atletika

Hronov

22. 10.

H.B. Mostové jeřáby Cup

stolní tenis

Prachatice

23. 10.

Horokros

atletika

Šumperk

29. 10.

Otrokovické svahy

atletika

Otrokovice

Pozvánka na TOP akce
VAVŘINECKÝ POTOK: Sjezd Vavřineckého potoka
je vodácký závod. Start je na rybníku ve Vavřinci a
cíl v Toušicích. Akce je určena pro širokou vodáckou
veřejnost – ne pro začátečníky. Délka tratě je 15,7
kilometrů. Jede se krásnou krajinou zvanou Dakota.
Úsek od mostu v Hryzelích je vhodný i pro začínající
vodáky za dohledu zkušeného vedoucího a končí u
Doubravčanského silničního mostu. V sobotu večer
je na programu zábava s hudbou.

ZA MALÍNSKÝM KŘENEM: Turistická akce v Kutné
Hoře pro širokou veřejnost, trasy pro pěší, cyklisty
i rodiny s dětmi. Na startu obdrží popis zvolené
trasy, její absolvování poté musí potvrdit v průběhu
na kontrolách (razítko, zjištění určitých informací
apod.). V cíli dostanou účastníci diplom a klobásu
s pravým malínským křenem. V případě, že zájemci
přijedou na celý víkend, mohou neděli využít na prohlídku města a jeho památek.

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz nebo tipsport-sportujsnami.cz.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Milionový grant „Zasaď strom pro svůj klub“
zná adresáty
Je rozhodnuto. Milionový grant Nadace Tipsport
„Zasaď strom pro svůj klub“ zná své adresáty. Nové stromy na podzim vyrostou u 24 fotbalových hřišť a sportovišť napříč celou zemí.
Na výsadbu půjde dohromady jeden milion
korun a téměř stejnou částku dostanou kluby,
spolky, obce nebo obecně prospěšné společnosti
pro údržbu svých trávníků.
Kdo si tedy sáhne na podíl z grantu? O tom rozhodli sportovní nadšenci z největší komunity sázkařů a odborná porota.
Přihlášky do výzvy se scházely rychle. „Zájem
o náš grant jen potvrdil, že sportovní kluby nejsou
v místě působení důležité jen kvůli sportu samotnému, ale zejména na malých vesnicích se starají
také o údržbu krajiny kolem svých hřišť, která často slouží pro členy klubu a další místní obyvatele
jako prostory pro další spolkové činnosti,“ uvedl
Jiří Hadrava, jeden ze členů odborné komise.

Úvodní výkop jste měli vy, tipéři registrovaní
u Tipsportu nebo Chance. Ze všech přihlášených
subjektů jste hlasováním vybrali tři projekty. Těm
jste na divokou kartu přiklepli podíl z grantu.
A výsledek?
Pětičlenná odborná komise pečlivě bodovala
všechny přihlášky. Zaměřila se mimo jiné na jas-
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ný popis projektů, míru zapojení veřejnosti
do jejich přípravy i realizace, výběr stanovištně
vhodných původních druhů stromů a keřů, realističnost rozpočtu a význam výsadby pro zadržení
vody v krajině.
V komisi zasedali:
• Kateřina Zímová, krajinářka
• Martina Pavelková, zakladatelka celonárodní
organizace Sázíme stromy
• Pavel Jůn, odborný garant grantové výzvy
• Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport
• Jiří Hadrava, manažer komunikace Tipsport
a nadšený fotbalista
Nejvíce hlasů od vás obdržely: 1. FC Žamberk
z.s. (16 % hlasů), Tělovýchovná jednota Mikulčice,
z.s. (12 %) a TJ Sokol Železnice, z.s. (9 %).
Další projekty poté posuzovala odborná porota. Ta
rozhodla o finanční podpoře
pro 21 přihlášených subjektů.
Kompletní seznam úspěšných
žadatelů najdete ZDE.
Hlavním cílem grantu Zasaď strom pro svůj klub je
zapojení lokálních komunit
a širší veřejnosti do sázení
stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
O podíl z grantu mohly požádat sportovní kluby, spolky,
obce a svazky obcí a obecně
prospěšné společnosti. Výše
příspěvku na výsadbu je až 50
tisíc korun. Stejnou částku obdrží v případě zájmu žadatelé na údržbu trávníku
na svých sportovištích.

Podrobnější informace
na www.nadacetipsport.cz.
Zdroj: Nadace Tipsport

Zvýhodněná cena
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na potisk PVC plachet a bannerů

bannery na anonce akce, zápasu, turnaje, závodu označení startu a cíle, navigace v rámci areálu
reklamní bannery: komunikace a vizibilita komerčních, mediálních a ostatních partnerů
mesh (prodyšné) bannery s potiskem na ploty areálů, oplocení sportovišť, ochrana travnaté plochy prostor střídaček
a mnohem více...

PVC banner
PREMIUM

PVC banner
PROMO

PVC banner
MESH

PVC banner
REFLEX

Kvalitní litý PVC banner s UV
tiskem vhodný pro dlouhodobé kampaně.

Laminovaný PVC banner se
solventním tiskem vhodný pro
krátkodobé kampaně.

Vzdušný a lehký PVC banner
s tiskem vhodný pro opravdu
velké plochy.

Reflexní PVC banner se solventním tiskem vhodný do
tmy, protože odráží světlo.

od 143 Kč/m2

od 98 Kč/m 2

od 143 Kč/m2

od 350 Kč/m2

www.reklamniplachty.cz
Nejdříve se
registrujte jako
Premium Partner

Poté se přihlaste

(Tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu)

V košíku zajdejte
slevový kód
ČUS2022

Vyplňte další údaje
a odešlete
objednávku

Objednat
můžete
také mailem
na obchod@reklamniplachty.cz.
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
ČUS
Nezapomeňte na slevový kód ČUS2022.

Vyberte produkt
a zadejte rozměry.
Poté vložte produkt
do košíku.
Automaticky máte
nejlevnější
produkt na trhu!
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Vstupte do největšího
světa prémiového obsahu
Exkluzivní sportovní zpravodajství

Prémiový
obsah

iDNES Premium
Sport

Přednostní
vstupenky

Noviny
a časopisy

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Audioknihy
zdarma

iDNES Premium
Zdraví

Automaticky získáte neomezený přístup na

Vstupte na idnes.cz/premium

