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Češi jsou nejtlustější národ v Evropě,
podle občanů za to může i stát

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

29. valná hromada ČUS
Nymburk 26. 4. 2014
V sobotu 26. dubna se ve Sportovním centru Nymburk konala 29. valná hromada České unie sportu.
Na programu jednání byly kromě standardních bodů také dodatečná volba člena Výkonného výboru
ČUS a odvolání a dodatečná volba členů na uvolněná místa v Revizní komisi ČUS. Delegáti se zabývali také budoucností SC Nymburk a přijetím tří národních sportovních svazů za členy ČUS.
29. valné hromady ČUS se zúčastnilo 77 z 81 pozvaných delegátů za SK a TJ a 68 ze 73 pozvaných
delegátů za národní sportovní svazy. Mezi hosty se objevil vedoucí nového útvaru odboru sportu
MŠMT, oddělení pro vícezdrojové financování, Přemysl Landa. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
Marcel Chládek, se z důvodu kolize termínu se zahraniční cestou z VH omluvil, ale vyjádřil obsáhlým
dopisem podporu ČUS i delegátům VH v pokračování transformačního procesu sportovního prostředí.
Obsah dopisu tlumočil účastníkům jednání předsedající valné hromady Jan Boháč.
Delegáti vyslechli a po krátké diskusi také schválili prezentacemi doprovázené zprávy o činnosti VV
ČUS, o hospodaření, o majetku za rok 2013 a také rozpočet ČUS na rok 2014. Přednesena byla informace o úsilí ČUS v zajištění přístupu sportu k čerpání fondů EU v nadcházejícím programovém období
2014-2020.
Z důvodu zajištění možnosti revitalizace a dalšího rozvoje Sportovního centra v Nymburce, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, byl předkládán a po zdůvodnění schválen převod majetku ČUS
v SC Nymburk darováním do nově založeného spolku, Národní sportovní centrum Nymburk, z.s. Následně byl na základě výsledků výběrového řízení schválen předložený návrh na prodej Staromísečné
a Novomísečné chaty v Krkonoších, za téměř dvojnásobek odhadní tržní ceny.
V dodatečných volbách delegáti nejprve schválili návrh na odvolání dlouhodobě nemocné členky Revizní komise ČUS, Miroslavy Čertíkové, a poté proběhl volební akt pod vedením předsedy volební komise Františka Vavrocha. Do VV ČUS byl za tragicky zesnulého Zdeňka Hrubého, zvolen Filip Hobza,
předseda České asociace amerického fotbalu, do Revizní komise ČUS byli za zesnulého předsedu
Petra Kmenta a odvolanou Miroslavu Čertíkovou zvoleni Josef Hrazdíra a Jakub Picka. Obě volby proběhly v prvním kole.
Delegáti národních sportovních svazů po krátké prezentaci tří uchazečů rozhodli o přijetí Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, České asociace Sport pro všechny a České asociaci sleddog sportů do
ČUS a současně vzali na vědomí ukončení členství Českého svazu rekreačního sportu a České asociace sportů psích spřežení v ČUS. Členy České unie sportu je tedy po 29. VH ČUS 74 národních sportovních svazů a organizací sdružujících národní sportovní svazy.
Jednáním celé VH prostupovalo téma současného i budoucího financování sportu. Předseda ČUS Miroslav Jansta prezentoval analýzu vlivu navýšení příjmů bývalých okresních měst z loterií a hazardu na
podporu sportu a konstatoval, že až na světlé výjimky se výrazné zvýšení příjmů obcí na podpoře sportu téměř neprojevilo. Prezentoval také průzkum veřejného mínění, který na zadání ČUS provedla
v dubnu 2014 u 16.000 respondentů společnost SANEP. Názor občanů na státní i municipální podporu
sportu, výchovu mládeže k pohybovým aktivitám a k péči státu, měst a obcí o lokální sportovní infrastrukturu je dle průzkumu jednoznačný. Veřejná podpora a péče o tuto oblast je velmi nedostatečná.
Česká republika se již delší dobu řadí na stupně vítězů v žebříčcích počtu lidí s nadváhou, a obezitou a
to jak v rámci Evropy, tak v celosvětových srovnáních. Nejen na základě těchto skutečností se delegáti
29. VH ČUS rozhodli apelovat otevřeným dopisem na hejtmany, primátory a starosty měst a obcí, aby
společným úsilím využili potenciál sportu ve prospěch české společnosti, zejména pro zdravý vývoj
budoucích generací.
David Kovář
management sportu ČUS
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Sport do svých kolejí a tempa
Názor Miroslava Jansty
Bez smrště blesků fotoaparátů, bez přímých televizních vstupů, bez nervózních hloučků v předsálí, bez
výzev k jednotě, bez informací o žalobách a trestních
oznámeních – tedy v poklidu a nenápadně se na rozdíl od minulých let odehrála letošní valná hromada
největší české sportovní organizace, České unie
sportu. V sále nymburského sportovního centra zástupci 73 sportovních svazů i 8 731 sportovních klubů a jednot s 1,3 miliony členů, řešili možná důležitější věci pro český sport nežli žaloby na Hušáka.
Zatímco dva tři roky po krachu Sazky byly doslova během o život českého sportu, kdy se všichni instinktivně
semkli v úsilí o vlastní resuscitaci, tak letošek začal ukazovat cestu jak, kam a kdo se zařadí do pracovního procesu po sportovní nemocenské.
Kdo valnou hromadu pozorně sledoval, všiml si jednoho:
zatímco dřív levá strana sálu, kde sedí komora sportovních klubů a jednot a pravá strana sálu, kde zasedají
sportovní svazy, po sobě koukaly po očku, někdy se závistí, jindy s podezřením a každý se snažil uhrát „to svoje“, tak letos nešlo pravou a levou stranu sálu rozeznat.
Po téměř tříletém společném pobytu na sportovní jednotce intenzivní péče začalo být všem jasné, že jeden bez
druhého se neobejdou. Vyjasnilo se, že každý má
v českém sportu své místo a úlohu a že společnou roli
může sehrát i organizace, do níž se všichni dobrovolně
sdružili.
To pokládám za nejsilnější poselství dubnové valné hromady ČUS. To, že největší část českého sportovního
prostředí, většina sportovních organizací sdružená
v ČUS, se začala chovat jako tým, kde každý má své postavení na hřišti. Sportovní svazy jsou přirozenými nejvyššími sportovními autoritami v jednotlivých sportovních
odvětvích, garantují úroveň a kvalitu sportu, jsou pilíři
českého sportu. Sportovní kluby a jednoty pak jsou pro
sport základnou, organizátory sportovního života a pečovateli o sportovní infrastrukturu na nejnižších úrovních,
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v regionech, městech a obcích. Jejich společná
organizace – ČUS – je správcem majetku týmu,
pomocníkem, obhájcem i rádcem svým hráčůmčlenům ve hře, které se říká sport.

ná těžší, nežli vlastní záchrana života. Český
sport žije. Ale samo bytí, bývá někdy obtížnější
a klopotnější, nežli znovuzrození.▫

Není to asi nic pohledného pro oka televizních
kamer, ale je to důležité pro pozornost všech,
komu na srdci leží budoucnost českého sportu.
Jak ukázala valná hromada ČUS, český sport
čeká každodenní těžká práce. A to je úkol mož-

Informace z jednání VV ČUS
dne 8. 4. 2014
Jednání VV ČUS předcházelo 29. valné hromadě ČUS a na programu bylo schválení několika materiálů pro VH ČUS.
Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval VV o současném stavu v jednáních o rozdělení dostupných finančních zdrojů MŠMT pro sport v roce 2014 a o problémech uplatňování klíčů dělení prostředků u stávajících programů MŠMT. Členové výkonného výboru vznesli řadu konkrétních i systémových připomínek a konstatovali značnou nespokojenost s původně předloženými návrhy
MŠMT na financování sportu v 2014. Řešení vidí ve vypracování nových dotačních programů
MŠMT již pro rok 2015 za účasti zástupců ČUS. Usnesením pověřili předsedu jednat o této záležitosti s MŠMT.
Členové výkonného výboru schválili také návrh na vložení majetku ČUS ve Sportovním středisku
Nymburk darováním do nového spolku - Národního sportovního centra Nymburk z. s. Jedná se o
realizaci záměru Českého olympijského výboru postupně revitalizovat toto středisko významnými
investicemi do podoby moderního sportovního centra. Delegáti 29. valné hromady ČUS obdrželi
k převodu podrobné písemné podklady. Valná hromada ČUS rovněž schvalovala postup prodeje
Staromísečné a Novomísečné chaty na Horních Mísečkách v Krkonoších, kde proběhlo výběrové
řízení na prodej, s nimiž byli členové VV seznámeni.
Karel Bauer prezentoval současnou situaci v jednání se státními institucemi o možnosti využít ve
sportovním prostředí EU fondů v programovém období 2014 – 2020. Výkonný výbor prezentoval
tuto problematiku rovněž delegátům Valné hromady. Členové VV se také zabývali návrhem možného mimosoudního vypořádání žaloby SSS ČR na ČUS v souvislosti s Dohodou o poskytnutí záruky za výtěžky Sazka, a.s. Dohoda o narovnání, která by mohla vzniknout na základě současného
vyjednávání mezi vedením České unie sportu a Sdružením sportovních svazů, byla rovněž předmětem jednání 29. VH ČUS. Navíc existuje perspektiva mnohem těsnější vzájemné spolupráce
obou organizací, zejména v oblasti poskytování administrativních a dalších služeb klubům a jednotám.
VV schválil dále návrh žádosti na ČOV o finanční příspěvek na projekt „ČUS – Sportuj s námi“ a
o finanční podporu sportu v krajích a regionech v rámci deklarované součinnosti ČOV s Asociací
krajů ČR a členové výkonného výboru schválili převzetí záštity ČUS nad úspěšným projektem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, zaměřeným na zvýšení pohybové aktivity školní mládeže.
Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS
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Češi jsou nejtlustější národ v Evropě,
podle občanů za to může i stát
Česká unie sportu zadala prostřednictvím Střediska analýzy a empirických výzkumů - SANEP studii
SPORT A STÁT. Více než 16 tisíc respondentů v ní odpovídalo na otázky související s péčí a starostlivostí státu o sport.
Většina z nich se vůči zájmu státu o sportovní prostředí a podpoře sportujících občanů vyslovila velmi
kriticky. Více než 94% respondentů považuje sport za klíčový pro zdravý vývoj dětí a mládeže a téměř
80% respondentů by přivítalo, kdyby stát přijal zákon, který by legislativně zřetelně definoval podmínky
a pravidla státní podpory sportu a sportovního prostředí.

Více než 94% respondentů považuje sport za klíčový pro zdravý vývoj dětí a mládeže.

Jen třetina oslovených považuje tělesné aktivity ve školách za dostatečně kvalitní a tři čtvrtiny z nich
by si přálo zvýšit počet hodin TV. Jen necelých 20% považuje podporu státu v této oblasti za dostatečnou a necelá třetina se domnívá, že je dostatek kvalitních a veřejně přístupných sportovišť pro děti a
mládež.
Téměř 90% tázaných považuje sport za vhodnou formu
prevence proti nežádoucím
společenským
jevům
a
téměř 82% požaduje od státu vytvoření lepších podmínek pro zajištění dostatku
cvičitelů a dobrovolných trenérů. Více než 60 % dotázaných je toho názoru, že stát
by měl při financování sportu
upřednostnit mládež a téměř
90% očekává od obcí, měst
a krajů, že budou pečovat o
provoz a údržbu místních
sportovních zařízení.
O stejný názor byli občané
požádáni i před čtyřmi lety a
z výsledků průzkumu je zřetelné, že se názor veřejnosti
na státní podporu sportu za
čtyři roky příliš nezměnil.
Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS

CELÝ VÝZKUM NAJDETE ZDE
Mediální partneři ČUS
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Otevřený dopis starostům, primátorům a hejtmanům
od delegátů Valné hromady České unie sportu, konané dne
26.4.2014 v Nymburce
Delegáti 29. valné hromady České unie sportu schválili znění dopisu představitelům českých měst a
obcí. Jeho cílem je upozornit představitele samospráv na potřebu koncentrovanější a intenzivnější
podpory pohybových a sportovních aktivit občanů všech věkových skupin, včetně péče o sportovní
infrastrukturu, a to v zájmu zdravějšího vývoje budoucích generací občanů ČR. Dopis bude distribuován starostům krajských a okresních měst
Znění otevřeného dopisu:
Vážení představitelé českých obcí, měst a krajů,
na své Valné hromadě jsme se zabývali současností a zejména budoucností českého sportu.
Zastupujeme tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v obcích a městech, sportovní svazy na
republikové, krajské i okresní úrovni. Při své činnosti se s Vámi často setkáváme a s řadou z
Vás spolupracujeme nejen v rámci organizovaných sportovních soutěží všech stupňů, ale i na
akcích pro neorganizované sportovce a nejširší veřejnost všech věkových skupin.
Alarmující výsledky průzkumů mimo jiné i Světové zdravotnické organizace z roku 2013 signalizují, že v České republice je nejvyšší počet lidí s nadváhou a obezitou nejen v Evropě, ale i ve
srovnání s dalšími zeměmi. To naznačuje, že naše společné úsilí při prosazování volnočasových sportovních aktivit jako hlavní prevence proti nadváze či obezitě a chorobám z nich vyplývajících je buď nedostatečné, nebo se míjí účinkem.
Může to také vyplývat z letitého problému českého sportu, kterým je jeho značné podfinancování, jež řadí Českou republiku na jedno z posledních míst v rámci celé Evropské unie. Tato situace se ještě více vyhrotila v posledních letech poté, co se sportovní prostředí chybami nedávných představitelů ČSTV, Sokola, Autoklubu i Českého olympijského výboru nechalo připravit
o zdroje ze Sazky. My, jakožto současní představitelé České unie sportu, samozřejmě usilujeme
nejen o potrestání viníků, ale také o to, jak tyto chybějící zdroje do sportovního prostředí dostat
zpět. Sport je podfinancovaný zejména z úrovně státu, ale také z úrovně samospráv. A právě
úloha obcí, měst i krajů je ve financování sportu nezastupitelná. Bohužel, vlivem novely loterijního zákona přišel sport počínaje rokem 2012 o stabilní zdroj financování, a to zejména v neprospěch financování sportu mládeže.
Také proto podepsali zástupci vrcholných sportovních organizací v roce 2012 se Svazem měst
a obcí a se zástupci Asociace krajů Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování sportu, v nichž se dohodli, že 1/3 výnosů, které obce obdrží cestou státního rozpočtu z výnosů loterií a her, budou v obcích vyčleněny na posílení rozpočtu pro sport, a to především na
pravidelné sportování mládeže a na sportovní infrastrukturu.
Dnes, po dvou letech však musíme s politováním konstatovat, že tuto dohodu respektují vedle
hlavního města Prahy především menší obce a města. Výdaje na sportování mládeže mnohde
stále více ustupují před jinými výdaji. A to navzdory všeobecně známým a často v rámci světových organizací i organizací EU publikovaných údajů o úsporách či dodatečných příjmech státního i obecních rozpočtů vyplývajících právě z preventivní role sportu.
Obracíme se proto na Vás na všechny: Pomozte nám prostřednictvím podpory a rozvoje sportu
a sportovních aktivit formovat již od nejmenších dětí budoucí zdravější, iniciativnější, produktivnější a společensky prospěšnější populaci.
Delegáti Valné hromady České unie sportu
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Dopis ministra školství mládeže
a tělovýchovy
delegátům 29. VH ČUS
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr.
Marcel Chládek, MBA musel z důvodu kolize s
pracovní zahraniční cestou zrušit svoji plánovanou návštěvu 29. VH ČUS. Oslovil však delegáty
sportovních klubů i národních sportovních svazů
dopisem:
Vážení sportovní přátelé,
účastníci valné hromady České unie sportu,
aktuální pracovní povinnosti mi neumožnily
pozdravit Vás přímo na Vašem rokování, jak
jsem původně zamýšlel. Proto mi dovolte oslovit
Vás krátce touto formou.
Již dlouho a podrobně sleduji úsilí Vás, členů
České unie sportu, a Váš podíl na dvou základních úkolech současného českého sportovního
prostředí.
Prvním z nich je vypořádání se s neblahou minulostí spojenou s neodborným a nekoncepčním
řízením a nedostatečnou péčí o vlastní majetek.
Díky tomu jste přišli o významný zdroj příjmů
ze společnosti Sazka a o společnost jako takovou, včetně multifunkční pražské haly, která byla
postavena z Vašich prostředků. V tomto směru s
respektem vnímám skutečnost, že jste na vlastní bedra přijali čestně hlavní díl odpovědnosti
za minulost českého sportu, a to v situaci, kdy
řada dalších sportovních organizací se stejným
stigmatem stojí stranou a ve vypořádání s minulostí se neangažuje. Vím přitom, že konáte z velké části za celé sportovní prostředí, bez podpory
ostatních sportovních organizací a že Vás to stojí
nemalé morální úsilí, ale také značné finanční
náklady. Za to Vám všem a Vašemu vedení patří
dík i obdiv. Věřím, že ze strany ministerstva školství nalezneme formu podpory s cílem pomoci
Vám co nejdříve minulou negativní éru českého
sportu definitivně uzavřít.
Druhým zásadním úkolem pro další budoucnost
sportovního prostředí u nás je zajistit jednotu
sportovního prostředí. Zde vnímám klíčovou úlohu Vaší organizace jako největší sportovní
střešní organizace v České republice. Oceňuji
změny a počiny, kterých jste v tomto směru
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jako jeden z lídrů tohoto procesu v posledních
dvou letech dosáhli. Z hlediska veřejné správy
především oceňuji Vaší dohodu ve vymezení
kompetencí s Českým olympijským výborem,
který by se měl stát hlavním partnerem státu a
měl by být jakýmsi „parlamentem " českého sportu. Za velmi dobré považuji i Vaše úsilí o konstruktivní a oboustranně užitečnou spolupráci s
dalšími sportovními střešními organizacemi a s
vysokým i základním školstvím.
K tomuto pozitivnímu procesu přispívá vlastní
transformace České unie sportu. Díky fungujícím národním sportovním svazům a postupně
konsolidované sítě územních odborných pracovišť se Vaší organizaci otevírá prostor být partnerem krajských a municipálních struktur a současně se stát univerzální servisní organizací pro
sport. Administrování veřejných prostředků , na
kterých je a bude sport závislý, je totiž složitý
proces, který již nelze z řady důvodů příliš zjednodušovat. To není komfortní situace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které chtějí
především sportovat. Oporu a zázemí, které jim
pomůže byrokratické překážky překonávat, spatřuji ve Vašich územních pracovištích, kterým se
snažíte vtisknout novou tvář a funkci. Mohou být
prostředníkem veřejné správy při vytváření podmínek pro sport. Znám příklady fungujících
územních pracovišť ČUS a taková jsem připraven přiměřeně podpořit. Domnívám se, že takový
prvek systémové podpory sportu ze strany státu
je legitimní, zejména když z něj bude mít užitek
celé sportovní prostředí.
Pro jednotu sportovního prostředí je struktura
České unie sportu nedoceněným modelem.
Sdružuje totiž v jednotě jak sportovní svazy, kte-
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ré jsou garanty sportovní úrovně jednotlivých
sportů, tak sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, tvořící širokou nabídku sportu v obcích a městech. Podle mého názoru
sportovní svazy, sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty a územní podpůrná síť
tvoří celek. Sportovní svazy
vnímám jako pilíře českého
sportu. Sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty jako
jejich základnu.
Rád bych také vyzdvihl aktivity ČUS v kultivaci
celosportovního prostředí. Zaznamenal jsem iniciativu v boji proti ovlivňování výsledků sportovních soutěží, kterou spolu s dalšími třemi ministerstvy podpořím. Vnímám úsilí fotbalové asociace, Vašeho největšího svazu, při eliminaci násilí
na fotbalových stadionech, se kterým se ani já
nesmířím. Vím o roli ČUS při zjišťování následků
loňských povodní, jejichž škody se po nečinnosti
mých předchůdců snažím nyní alespoň částečně sanovat. Vážím si podnětů a připomínek
vzešlých z praxe Vašeho prostředí, včetně připomínek k programům a podmínkám financování sportu, které jistě zohledníme v příštím rozpočtovém období. Zástupci ČUS jsou platnými
členy Národní rady pro sport, kde bych rád řešil i

přípravu věcného záměru nového zákona o sportu.
Vážení sportovní přátelé,
jsem rád, že z bývalého
ČSTV se stává moderní organizace, která pochopila,
že nelze žít z vlastní historicky zděděné podstaty, že
pouze přizpůsobení se současným podmínkám a potřebám je cestou kupředu. Věřím, že oddlužená a transformovaná Česká unie sportu
bude i nadále nenahraditelnou platformou pro
sport v České republice, bude dobrým a prestižním partnerem státu, krajů a obcí, s důvěrou celého sportovního prostředí.
Za to vše patří uznání Vašemu současnému vedení, ale především mé poděkování Vám všem ,
členům České unie sportu, zejména dobrovolným činovníkům Vašich základních článků, sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Účastníkům 29. Valné hromady České unie sportu Nymburk 26. dubna 2014

Novinky z pracovní skupiny EU pro sport
Na dubnovém jednání pracovní skupiny pro sport Rady EU došlo ke shodě
mezi zástupci členských států ohledně textu návrhu závěrů Rady k tématice
rovnosti žen a mužů ve sportu, a může tedy dojít k jeho postoupení Výboru
stálých zástupců (COREPER) a následnému předložení ke schválení Radě
EU ve formaci ministrů zodpovědných za sport, která se uskuteční 21. května 2014.
Na posledním setkání pracovní skupiny, které se uskuteční na začátku května, bude kromě
vyjednávání finálních podob dokumentů předkládaných ke schválení na Radě probíhat i koordinace
společné pozice EU pro jednání vrcholných orgánů Světové antidopingové agentury (WADA), které se
uskuteční 17. a 18. května 2014 v kanadském Montrealu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Dokumenty k dispozici na webových stránkách Evropské komise zaměřených na sport
http://ec.europa.eu/sport/policy/cooperation/expert_groups_en.htm

8

Mediální partneři ČUS

Přijetí nových svazů za členy ČUS
V souladu se Stanovami ČESKÉ UNIE SPORTU (ČUS) a Směrnicí o zásadách sdružování a postupu
přijímání nových svazů do ČUS byli 29. valnou hromadou ČUS přijati tři noví členové: Česká asociace
Sport pro všechny, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz a Česká asociace sleddog sportů.
Česká asociace Sport pro všechny
(dále jen ČASPV) byla zaregistrována jako spolek v roce 1990. Vznikla rozdělením
původního Svazu základní a rekreační
tělesné výchovy (ZRTV 1965-1990) na
Český svaz rekreačního sportu (ČSRS) a
Českou asociaci Sport pro všechny.
ČSRS zůstal součástí ČSTV, dnes ČUS, a
ČASPV působila jako samostatný spolek
mimo ČSTV. Oba spolky mají shodný
předmět činnosti, t.j. rozvoj rekreačního sportu a základní a rekreační tělesné výchovy. Podmínkou
přijetí České asociace Sport pro všechny za člena ČUS bylo souběžné vystoupení Českého svazu rekreačního sportu s tím, že ČASPV bude reprezentovat a hájit zájmy a potřeby obou spolků – na tomto
rozdělení se předem dohodly oba spolky.
ČASPV má krajskou organizační strukturu a velká část jejich klubů dosud působí v členských TJ ČUS.
ČASPV měla k 31. 12. 2013 - 45 603 registrovaných členů v 770 odborech. Ve statistice ČUS bylo
k 31. 12. 2013 ve 1150 oddílech ČASPV, působících v členských TJ ČUS, uvedeno 95 399 členů. Při
evidenci členské základny v roce 2014 budeme od oddílů Sportu pro všechny požadovat důsledné
rozlišování členů registrovaných v ČASPV (kteří budou označeni charakteristikou č. 1 – registrovaný
člen) a členů, kteří nejsou členy asociace (neplatí členské poplatky ČASPV a budou označení charakteristikou č. 2). V evidenci členské základy ČUS zůstávají pod řádkem (číslem sportu) 45. Obdobně je
tomu u členů oddílů rekreačního sportu, kdy bude opět potřeba dodržovat jednotlivé charakteristiky
členů. Členové oddílů rekreačního sportu se budou evidovat stále pod samostatným řádkem (číslem
sportu) 55.
Významnou součástí koncepce ČASPV je systém školení a dalšího vzdělávání cvičitelů, instruktorů a
rozhodčích, přístupné i zájemcům z jiných organizací prostřednictvím Akademie cvičitelů a instruktorů
ČASPV. ČASPV má akreditované vzdělávací zařízení a v současnosti disponuje pěti platnými vzdělávacími programy akreditovanými MŠMT ČR. Organizace má vlastní sídlo v Praze a další tři školící a
sportovní střediska. Vláda přijala Usnesení č. 17 z roku 2000 jako Národní program sportu pro všechny, kdy kromě jiného uložila MŠMT podporovat ze státního rozpočtu veřejně prospěšné programy této
organizace .
ČASPV má ve svých Stanovách zakotveno kolektivní členství, tzn. může přijmout do svých řad i sdružení, která mají zájem na spolupráci v činnostech obdobných jako činnost ČASPV. Toto členství je časově omezené. Na tomto principu je aktuálně součástí ČASPV Unie jógy, Česká asociace přetláčení
rukou, Českomoravský stepařský svaz a Český svaz tanečního sportu.
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz) vznikl jako spolek v roce 1992 a byl
součástí ČASPV. Na základě vstupu ČASPV do ČUS a zejména vzhledem k zaměření ČASPV na rekreační sport a sport pro všechny a tudíž i vzhledem k různému poslání, usiloval svaz na 29. VH o zastřešení v rámci ČUS. Tuto cestu nemohl volit v začátku své existence, neboť nesplňoval všechny
podmínky přijetí, proto využil tehdejších podmínek a stal se kolektivním členem ČASPV.
FISAF.cz měl v roce 2013 1 933 členů z toho 255 dospělých a 1 678 mládeže v 55 klubech. Pro evidenci členů FISAF.cz v rámci ČUS se bude používat řádek (evidenční číslo sportu) 92. Opět se bude
rozlišovat, zda je členem svazu či pouze oddílu v tělovýchovné jednotě pomocí rozdílných charakteristik.
Další oblastí aktivit je vzdělávání fitness profesionálů prostřednictvím 9 akreditací MŠMT. FISAF.cz je
členem Sektorové rady pro osobní služby, v rámci které se podílel na sestavení standardů profesionál-
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ních kvalifikací z oblasti fitness v rámci projektů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.
FISAF.cz se podílí na projektu Česko se hýbe, jehož cílem je propagace pravidelné fyzické aktivity jako zásadní prevence i léčba civilizačních onemocnění.
FISAF.cz organizuje soutěže v aerobiku a fitness napříč výkonnostními
a věkovými kategoriemi, včetně mistrovství republiky, je také představitelem sportovního aerobiku pro MŠMT a je příjemcem podpory státní
sportovní reprezentace. V České republice v rámci České gymnastické
federace existuje gymnastický aerobik, což je upravený aerobik pro
soutěže a cvičí se na rozdíl od soutěží FISAF na odpružené podlaze
s využitím akrobatických prvků. Evidence těchto členů spadá pod Českou gymnastickou federaci.
FISAF.cz organizoval několikrát ME a MS v České republice (MS 1995 Praha; ME 2000 Chomutov;
ME 2003 Praha; ME 2010 Kladno; ME 2012 Praha).
FISAF.cz je od roku 1993 členem mezinárodní organizace FISAF International se sídlem v Praze, který
má aktuálně 27 členských států (původně ICAF, později evidovaná jako Federation International Sport
Aerobic and Fitness - FISAF, od roku 2012 FISAF International).
FISAF dlouhodobě vysílá českou reprezentaci na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa FISAF International a v rámci této mezinárodní organizace patří ČR mezi nejúspěšnější státy vůbec.
Česká asociace sleddog sportů (dále jen ČASS) byla zaregistrována jako
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR podle zákona č.83/90 Sb. v roce 2008.
Dlouhodobým zástupcem sportu psích spřežení v ČR, a současně i v ČUS,
byla Česká asociace sportů psích spřežení (ČASPS), jejíž součástí jsou
ČASS (Česká asociace sleddog sportů) a ČMSKPS (Českomoravský sportovní klub psích spřežení). Rozdělení sportu do dvou odvětví, které v České
republice zastupují ČASS a ČMSKPS (závody plemenných psů – ČMSKPS, závody psů bez rozlišení
plemen psů – ČASS) si vyžadují jejich mezinárodní sportovní federace. České organizace zastupující
sport psích spřežení ČASS a ČMSKPS dospěly k dohodě, že nositelem ekonomických vztahů ke státu
se pro oba sporty stane ČASS, která požádala o členství v ČUS. O této skutečnosti učinily obě organizace písemnou dohodu. Zástupcem sportů psích spřežení vůči mezinárodním federacím zůstávají
ČASS i ČMSKPS, a to dle sportovního odvětví. Česká asociace sportu psích spřežení svoji činnost
přerušila. Došlo tedy fakticky pouze k výměně zástupce pro zastupování sportu psích spřežení vůči
státu a ČUS.
David Opatrný
Management sportu ČUS

Pohybová gramotnost
Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV), nový člen ČUS, organizuje odborný seminář
s názvem „Pohybová gramotnost“, který se uskuteční dne 26. 5. 2014 v prostorách Senátu PS
ČR.
Na přípravě programu se kromě senátora ing. Karla Kapouna podílí Fakulta tělesné kultury UP Olomouc (Mgr. Zdenek Hamřík, vedoucí Katedry rekreologie, Mgr. Michal Kalman, Institut aktivního životního stylu, Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., katedra aplikovaných pohybových aktivit), Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha (prof. Ing. Václav Bunc, CSc.), a další. Prezentován zde bude, mimo jiné
i společný projekt ČUS a Masarykovy Univerzity Brno Pohyb a výživa pod názvem „Pohybová gramotnost - cíl školní tělesné výchovy“ - Doc. Vladislavem Mužíkem, CSc.
Organizátoři věří, že připravovaný seminář přispěje k širší diskusi vedoucí k systémové podpoře pohybových aktivit a sportu, a také k diskusi o možném novém modelu řízení tělesné výchovy a sportu
v České republice.
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Aktuální informace ke kolektivní smlouvě pro sportovní subjekty s OSA
Dne 8.4. 2014 byl Českým olympijským výborem (ČOV) a Ochranným svazem autorským - OSA podepsán dodatek licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl. Tímto
dodatkem se platnost licenční smlouvy prodloužila na dobu neurčitou - dodatek č. 1 - licenční
smlouvy. V dodatku je stanoveno automatické prodloužení smlouvy o jeden kalendářní rok, pokud ani
jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví nejpozději do 31. 10. roku předešlého. Smlouva
je tedy v současnosti platná minimálně do 31.12.2014.
Česká unie sportu podepsala podlicenční smlouvu s ČOV. Z této smlouvy vyplývá, že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích
všeho druhu.
Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská sdružení, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ
sdružené po regionální linii, sportovní svazy, okresní sdružení i krajské organizace ČUS. Sdružené
subjekty tedy již organizaci OSA žádné poplatky platit nemusí. Seznam sportovních svazů, na které se
daná smlouva vztahuje, tvoří nedílnou součást smlouvy. SK, TJ, okresní sdružení a krajské organizace
pak svou příslušnost k ČUS a tedy skutečnost, že se na ně daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem (licencí, registračním listem) člena ČUS.
POZOR!
Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudebních děl jiným způsobem než vymezeným ve smlouvě
(čl. II odst. 6), tedy obecně jinak než při sportovní činnosti nebo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních provozovaných nepodnikatelsky.
Smlouva se nevztahuje zejména na užití při společenských a kulturních akcích, jako jsou koncerty,
taneční zábavy apod., na ubytovací zařízení provozovaná podnikatelsky a hlavně se v žádném případě nevztahuje na subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská sdružení, byť působí ve sportu a byť
jsou i členy SK, TJ či svazu (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu - např. cvičitel
aerobiku, obchodní společnosti - akciová společnost, s.r.o. apod.).
Kompletní text licenční smlouvy a podlicenční smlouvy.
David Opatrný
Management sportu ČUS

Účetní a mzdová poradna
Vzhledem k množství dotazů spojených s účetnictvím jsme se
rozhodli zřídit pro vaše potřeby informační mailovou schránku.
Na dotazy budeme odpovídat jednotlivě a v případě, že se bude jednat o problém, který bude obecný, budeme jej zveřejnovat ve Zpravodaji ČUS.
Vše záleží na vašich dotazech. Pokud máte nějaký problém, se
kterým si nevíte rady a potřebujete s ním pomoci, využijte této
mailové adresy poradna@cuscz.cz a napište nám.
Ke konzultacím problematiky účetnictví využívejte také pracovišť Servisních center sportu při
okresních sdruženích ČUS. SCS vám povedou účetnictví pro váš sportovní klub, nebo vám
rádi poradí v konkrétních případech.
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Antidoping
Bulletin ADV ČR - duben 2014
Nová éra v boji proti dopingu –
Symposium WADA v Lausanne
Tak znělo základní motto sympozia WADA
v Lausanne, kterého se v březnu zúčastnilo rekordních 340 delegátů z různých organizací – národních
(NADO) a regionálních (RADO) antidopingových výborů, mezinárodních sportovních federací a také organizátorů velkých sportovních akcí.
Světová antidopingová agentura (WADA) očekává od
nového Světového antidopingového kodexu jeho větší účinnost v boji za očistu sportu.
Takto hodnotil novou verzi Kodexu („Stronger and fair“ – účinnější a férový) prezident Světové antidopingové agentury sir Craig Reedie ve svém proslovu, který pronesl na sympoziu v paláci Beaulieu, kde
byla před patnácti lety (v roce 1999) založena WADA.
Z historie můžeme uvést, že první Světový antidopingový kodex platil od roku 2004 až do roku 2009,
kdy vešla v platnost v pořadí druhá verze. Zatím nejnovější Kodex (v pořadí zatím třetí) byl schválen
v listopadu 2013 v Johannesburgu a bude účinný od 1. ledna 2015.
Ve svém projevu Reedie také uvedl, že hlavním posláním Kodexu je podporovat čisté sportovce, a
dále konstatoval: „V boji za čistý sport se musíme více zaměřit na trenéry, fyzioterapeuty, lékaře a další osoby, které jsou nejblíže vrcholových sportovcům.“
“ Máme výborná pravidla, ale musíme je umět uvést do praxe a tvrdě vyžadovat jejich plnění,“ dodal.
Dalším řečníkem byl výkonný ředitel WADA David Howman, který na úvod svého referátu uvedl,
že :“Všichni delegáti by si měli uvědomit, že nový Kodex není pouze materiálem WADA, ale všech národních antidopingových organizací (NADO) a podle toho by také měli pracovat.“ Řekl také, že: „Nový
Kodex je flexibilnější a férový a na druhé straně více postihuje spolupracující osoby - trenéry, fyzioterapeuty, lékaře aj.“
Velký důraz by měly jednotlivé antidopingové výbory klást na správné plánování dopingových kontrol a
bezchybné vyplňování protokolů o kontrolách. Důležitým úkolem jsou překlady a následná implementace již schválených dokumentů.
Akreditované laboratoře by se zase měly zaměřit na zlepšení stávajících a hledáním nových analýz.
Opětovně byl zdůrazněn úkol prohloubení spolupráce s policií, výzvědnými službami a celními orgány
při hledání kořenů a zamezení šíření dopingu.
V oblasti vzdělávání nastínil požadavek, aby ministerstva školství zařadila otázku boje proti dopingu
ve sportu do osnov všech stupňů vzdělávání – základního, středního i vysokoškolského.
Edwin Moses předsedou komise WADA
Jak oznámila Světová antidopingová agentura WADA byl do čela komise pro vzdělání zvolen výše
uvedený bývalý vynikající atlet, který se mj. honosí dvěmi zlatými medailemi z OH 1976 a 1984 a také
třemi nejvyššími stupni z Mistrovství světa. Měl také rekordní šňůru neporazitelnosti ve své disciplíně
400 m překážek, kde nebyl poražen ve 122 po sobě jdoucích závodech.
Jak jsme již oznámili v loňském roce v našem zpravodaji, ucházel se tento bývalý sprinter o křeslo prezidenta WADA, kde však neuspěl.
WADA si však nechtěla nechat ujít jeho zájem o práci v agentuře, a tak ho alespoň jmenovala do
funkce v oblasti vzdělávání.
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Edwin Moses pracuje již po mnoho let v Americké antidopingové agentuře USADA, kde zastává druhou nejvýznamnější funkci – předsedu představenstva.

Došlo i na Asafu
Dalo by se spíše říci – konečně byl potrestán Asafa Powell.
Trest dostal od nově složeného Jamajského antidopingového výboru, protože ten „starý“ byl na základě nečinnosti hlavně před olympiádou v Londýně nuceně rozpuštěn a nahrazen novým.
Bývalý světový rekordman v běhu na 100 metrů dostal distanc na 18 měsíců - od 21. června 2013 do
20. prosince letošního roku. Trest dostal za užití nedovoleného stimulantu oxilofrinu, který byl objeven
v jeho těle při odběru v rámci domácího šampionátu. Závody byly zároveň nominačním kritériem pro
účast na Mistrovství světa v Moskvě v létě loňského roku. Na základě pozitivního nálezu se tak nemohl této akce zúčastnit.
Sám postižený závodník se po vynesení rozsudku bránil tímto prohlášením:“Ten verdikt je nejen nespravedlivý, ale také protiprávní. Trvám na tom, že jsem nikdy vědomě nevzal zakázanou látku. Bylo
to poprvé po téměř 12 letech kariéry a po více než 150 testech, co jsem měl nepříznivý (čti „pozitivní“)
nález. A to na stimulant, jenž je zakázaný jen při soutěži a o němž experti tvrdí, že nemá žádný vliv na
zvyšování výkonnosti.“ Sprinter se také odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu výboru („CAS“) do
Lausanne, který se bude v brzké době tímto případem zabývat.
Není ani důležitá informace, kolik negativních dopingových kontrol tento atlet absolvoval, protože například z kauzy Armstronga všichni dobře víme, že cyklista dlouhodobě dopoval a to i přesto, že měl
údajně 500 odběrů negativních.
A ještě jedno důležité ponaučení z případu „Powell“ plyne – doplňky stravy vždy nakupuj od důvěryhodných a prověřených výrobců a osob. Nikdy nepodléhej klamavé reklamě o kvalitě výrobku, že ti
přinese neuvěřitelné zvýšení výkonnosti – není to pravda!
Případný pozitivní nález Ti však může zcela zničit kariéru.

Armstrong (částečně) promluvil
Lance Armstrong se konečně rozhodl po dlouhé době od svého odsouzení promluvit.
V místopřísežném prohlášení jmenoval osoby, které údajně věděly o jeho dopingu.
Na prvním místě jmenoval maséra Martiho a dále doktory Celayu, Del Morala a již doživotně diskvalifikovaného Ferrariho. Zmiňuje se také o managerovi tehdejší stáje US Postal Bruyneelovi a finančním
řediteli Thomasi Weiselovi.
O těchto jménech se hovořilo již dříve, ale všichni výše uvedení, vyjma Ferrariho, toto nařčení
z napomáhání k dopingu Armstrongovi zatím důrazně popřeli.
Armstrong zároveň uvedl, že nikdy nikomu neplatil za to, aby jeho doping kryl.
Tento bývalý cyklista toho však o dopingu ve své éře ví podstatně víc, a tak doufejme, že svoje informace o temném zákulisí tehdejší silniční cyklistiky brzy rozšíří.
Policie ČR přitvrzuje
Uživatelé nelegálních tvrdých i měkkých drog by měli zpozornět, protože Česká policie snížila hranici
množství držení drog, pod kterou mohou jedinci vyváznout jen s pokutou za přestupek.
Nejvyšší soud v Brně nově stanovil, jaké množství drog je považováno za větší než malé.
U nejčastěji v České republice používaných drog – marihuany a pervitinu – se snížilo přípustné množství z patnácti na deset gramů.
Mějte se proto na pozoru vy sportovci, kteří byste měli v úmyslu si dát např. „jointa“ marihuany
v mimosoutěžním období, můžete na to tvrdě doplatit nejenom ve svém sportu (metabolit THC zůstává
v těle až tři měsíce), ale i u České policie…
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ platného od 1. ledna 2015 . Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email:polak@antidoping.cz.
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Sportovní centrum Nymburk bude součástí
Národních sportovních center
Delegáti Valné hromady České unie sportu se na svém zasedání zabývali mimo jiné i převodem
majetku v podobě Sportovního centra Nymburk. Vložením sportovního centra ČUS do nově
vzniklého zapsaného spolku „Národní sportovní centrum Nymburk, z.s.", tak vznikne jedno
z prvních národních center podle dlouhodobé strategie Českého olympijského výboru.
Jde o nezbytný krok, který je nutný k záchraně areálu. Vznik nového celku je jedinou možností,
jak centrum zrevitalizovat a zajistit stárnoucímu areálu potřebnou úroveň, přizpůsobit ho soudobým potřebám sportovců a získat tak opět konkurenceschopné centrum pro přípravu mládeže.
Sportovní centrum Nymburk bylo budováno v letech 1952 – 1988 a slouží širokému spektru
sportů. Areál je vzhledem ke své rozloze a množství budov ovšem náročný na svoji údržbu a
provoz všech celků. Vzhledem k tomu, že do něj nebylo v minulosti investováno, začal chátrat, a
proto nyní vyžaduje vyšší investice, například do ubytování.

Celkově by v budoucnu mělo na našem území vzniknout 7 Národních sportovních center. Lyžaři
i další sporty by měli najít zázemí v Harrachově a
Novém Městě na Moravě, vodní sporty v centru zahrnující Račice - Tróju, tenisté v Prostějově, atleti
v ostravských Vítkovicích a s fotbalisty na Strahově
a Nymburk jako multifunkční centrum bude sloužit
přípravě české reprezentace včetně mládežnické,
ale i zahraničním sportovcům.
Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS
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Kalendář akcí Sportuj s námi ! - květen / červen 2014
Jak jsme vás v minulém čísle Zpravodaje informovali, v roce 2014 probíhá pilotní ročník projektu ČUS
- Sportuj s námi!, v jehož rámci mělo být původně uskutečněno 178 sportovních akcí ve více než 40
sportovních disciplínách na území celé ČR.
Z de vám nabízíme přehled akcí od 15. května 2014 do 20. června 2014
14.5.2014 Kladno

Memoriál
Petra Slance

p. Nepil, pavelnepil@seznam.cz,
774777477,
www.okfkladno.cz

Futsalový turnaj se hraje ve Sportovní hale Stochov
vždy ve středu od 14.5. do 18.6.2014, výkop prvního
utkání je vždy v 18 hodin.

14.5.2014 Svitavy

Běh městem

atlet.Polička 608 266 982
Kacálek

Tradiční běh kolem hradeb

14.5.2014 Praha

Úvodní akce seriálu všechny potřebné informa- Informace z ropisu: 14.5.2014, Milíčovský háj;
Dny s mapou v praž- ce naleznete zde
21.5.2014, Krčský les; 28.5.2014, Troja; 4.6.2014, Ládských lesoparcích
ví; 11.6.2014, Podvinný Mlýn; 18.6.2014, Stromovka;
25.6.2014, Bohnice (závěrečná štafeta)

16.5.2014 Benešov

Nábor dětí

SK Benešov, p. Řejha,
Náborová akce nejmenších dětí (ročník 2009 a mladší)
milos.rejha@skbenesov.cz, se zaměřením na všestranné dovednosti.
736680181,
www.skbenesov.cz

17.5.2014 Znojmo

Dětský pětiboj (10.
ročník)

TJ Sokol Dobšice, Dušan
Spousta, 739 842 370,
www.dobsice.cz

Tradiční závod pro děti do 15-ti let ve čtyřech věkových
kategoriích. Disciplíny – sprint 50/60 m, běh na
300/500 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem/
granátem, střelba na cíl vzduchovkou

17.5.2014 Náchod

39. mezinárodní
polický vandr

Petr Scholz, Husova 333,
549 54 Police nad Metují,
tel.: 603 392 889, e-mail.:
scholz.petr@tiscali.cz

Turistický pochod pro širokou veřejnost na tratích 15 a
25 km.

17.5.2014 Rakovník

Náborový turnaj pozemního hokeje

HK 1972 Rakovník, p. Koloc, koloc.m@seznam.cz,
313512232

Náborový turnaj devíti týmů benjamínků, přípravek a
mladšího žactva ve věku 5-12 let s ukázkami tohoto
sportu a cenami pro příchozí.

18.5.2014 Bruntál

O cenu Krnova

Daniel.Rychta@seznam.cz Cyklistický závod a vyjížďka pro veřejnost

20.5.2014 České
Lokoťácký sedmiboj
Budějovice

Lokomotiva Č.B., Jan Reitinger, Reitinger.jan@centrum.cz ,
602 689 226

21.5.2014 Český
Krumlov

Horempádem
Benešovem

ZŠ Benešov n/Čer., Sokol Sportovní odpoledne vyplněné soutěžemi a především
Benešov n/Čer. Mgr. Josef běžeckými závody pro školní mládež a širokou veřejSviták, 380322178, redinost.
tel@zsbenesovnc.cz

23.5.2014 Karviná

Karviná žije stolním
tenisem

Rostislav Horáček
KLUBsten Karviná tel.
602340986,
klubsten@volny.cz

Turnaj dětí a neregistrovaných hráčů zpestřený exhibicí a zakončený kulturním programem.

24.5.2014 Beroun

37. ročník Vodáckého maratonu na
Berounce

p. Urbánek, 732266200

Tradiční vodácká akce z Dolan u Chrástu do Nezabudic u Branova.

24.5.2014 Pelhřimov Novorychnovské
stezky

Iva Reichová , tel.
777 636 522, email:
iva.reichova@cuzk.cz

Obnovení dlouholeté tradice jarního pochodu pro širokou veřejnost. Účastníci si mohou vybrat z vycházkové
(cca 5 km), pochodové (cca 12-15 km) nebo cyklistické
(25-30 km) trasy. V cíli na všechny čeká táborák, opékaní špekáčků a diskotéka.

24.5.2014 Praha

Rennerův memoriálnáborové závody
mládeže

SK Praha 4 - ČVK Praha
předseda J. Blecha
cvkpraha@cvkpraha.cz
mob.: 737449272

24. a 25. 5. - Tradiční veslařský závod pořádaný v Praze od roku 1918 vypsaný pro věkové kategorie od 11
do 18 let. Součástí memoriálu je závod začátečníků.

24.5.2014 Praha
východ

38. ročník pochodu
Mukařovská kecka

TJ Sokol Mukařov, p. Týce, Tradiční pěší pochod pro všechny věkové kategorie s
z.tyce@oil.cz, 602232824 délkou tras 7, 15 a 25 km.
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1.6.2014

Hradec
Králové

29. ročník Hradecký
kros

TJ Liga 100, Jiří Brych,
777630244,
brych.ji@seznam.cz

Běh na 10 km muži, ženy dle věkových kategorií
- Biřička

1.6.2014

Most

Beachhandball Most
2014 (8. ročník)

HK Baník Most,
mob.731004373

červen - termín není přesně určen - Turnaj v plážové
házené pro nadšence.

1.6.2014

Olomouc

Náborový turnaj ve
fotbale

SK Uničov, Jar. Jrik,email : červen - termín nebyl přesně stanoven - Hledání
fotbal.unicov@seznam.cz nových talentů ve fotbale

1.6.2014

Písek

Závod pro naděje
MG ke dni dětí

Proactive Milevsko,
Náborová akce pro talentovaná děvčátka, která chtějí
Dana Vojtová,
cvičit moderní gymnastiku.
vojtova.dana@seznam.cz,
723 127 149

1.6.2014

Prachatice

Regionální atletická
soutěž

TJ Sokol Zdíkov, o.s.,
Tradiční celodenní atletické soutěže pro žáky z
Jaroslava Caisová, caiso- okolních ZŠ.
va@zdikov.cz, 388428500

1.6.2014

Semily

Běh okolo Roprachtic Sokol Roprachtice

32. ročník běhu pro dospělé a mládež

1.6.2014

Tachov

Běh historickým Stří- TJ Baník Stříbro, Karel
brem
Lukeš, banik.stribro@quick.cz, MT
724271658

24.ročník běžeckého závodu, pro registrované i širokou veřejnost, kategorie od předškoláků až po
Veterány.

7.6.2014

Česká Lípa Basket k MDD

BK Česká Lípa,
l.vancurova@seznam.cz,
777 867 160,
www.basketcl.cz

Basketbalový turnaj pro mládež k MDD.

7.6.2014

Břeclav

Vinařský triatlon a
Dětský triatlon

TJ Sokol Němčičky,
Renata Podešťová,
tj@sportnemcicky.cz,
608 434 805

Veřejný závod pro všechny, kdo si chtějí ověřit svou
sportovní formu. Závod zahrnuje 200m plavání ve
venkovním bazéně koupaliště, 20km na horském
kole kopcovitým okolím obce a 4km běhu. Pořádán
je také závod pro děti všech kategorií.

7.6.2014

Kladno

Mámo! Táto! Pojďte
se hýbat!

WT Concept, p. Douša,
r.dousa@wtc.cz,
739086447

Pestrý nejen sportovní program, kterého se společně
účastní rodiče se svými dětmi. Sraz – Sletiště.

7.6.2014

Zlín

Velká cena IHC Devils

IHC DEVILS Zlín, Tomaštík Velmi oblíbený turnaj nejmladší kategorie v in-line
Ivan, tel. 603497400
hokeji, kterou každoročně pořádáme v našem městě.

8.6.2014

Hodonín

Běh Filipovským údo- TJ Javorník, Jan Hozák,
lím
725 111 184

Hlavní závod na 10 km pro muže i ženy doprovázejí
závody dětských a mládežnických kategorií.

13.6.2014

Prachatice

Český pohár vodáků Vodáci Prachatice,
40. ročník Letní Bla- vodaci-pt@email.cz,
nice
www.vodaci-pt.mypage.cz

13.-14.6. - Tradiční veřejná vodácké akce na řece
Blanici pod husineckou přehradou. Sobota - veřejný
vodácký závod Českého poháru vodáků a soutěž v
eskymoobratech. Neděle volné splutí pro všechny
příchozí vodáky.

14.6.2014

Nový Jičín

Kopřivnický drtič (17. ASK Tatra Kopřivnice,
Poloorientační nezávodní hobby maraton vhodný pro
ročník)
Evžen Knězek - prezident, bikery, kteří se rádi vydají do větších kopců. Délka
tel. 607687178
trati je 50 až 120 km.

15.6.2014

Plzeň město

SPORTMADE STRE- TJ Lokomotiva Plzeň, Filip
ETBALL CHALLEN- Marian, fronek@tjlokoGE PLZEŃ (3. ročplzen.cz, 728 004 046
ník)

basketbalový turnaj 3 na 3 pro výkonnostní a amatérské sportovce všech věkových kategorií, nábor dětí z
mateřských škol a 1.-3.ročníku ZŠ, akce pod patronací ČBF v hale TJ

20.6.2014

Bruntál

Večerní běh Bruntálem

cstv.bruntal@iol.cz

běh ulicemi města všech kategorii pro veřejnost

20.6.2014

Klatovy

závod horských kol
ve Švihově (20. ročník)

SKC Velovis Švihov, Petr
Hladík, velovis@seznam.cz,
602435743

20. a 21. 6. - Veřejný závod horských kol ve Švihově.
20.6. - sprint MTB XC, 21.6. - hledání 3 oříšků pro
Popelku - sportovně poznávací jízdy po okolí Švihova, odpoledne fotbalový zápas, hudební program.

20.6.2014

Sokolov

Sportovní liga 1.
stupně ZŠ okresu
Sokolov

Ludmila Schakiesová,
lida16@volny.cz,
777 668 916

Běh štěstí a zdatnosti pro všechny účastníky ligy.
Atraktivní akce vzhledem k drobným odměnám pro
všechny doběhnuvší.
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Blahopřejeme
Cyklistika
Jiří Ježek vybojoval na dráhovém MS handicapovaných
v
mexickém
Aguascalientes
v kategorii C4 stříbrnou medaili ve stíhacím závodu na 4000 m.
Florbal
Čeští florbalisté poprvé v historii ovládli turnaj
Euro Floorball Tour, v jehož průběhu si připsali
historicky první vítězství na výběrem Švédska. V
České Lípě nepoznali přemožitele a v turnaji zvítězili s osmi body.
Judo
Lukáš Krpálek jako první český judista v historii
obhájil titul mistra Evropy. Na šampionátu v
Montpellier vyhrál na ipon všechny čtyři své zápasy v kategorii do 100 kg.
Kanoistika
Na MS ve vodním slalomu kategorií juniorů a U23 získali individuální medaile: Jonáš Kašpar a Marek
Šindler (zlato, C2 U23), Michael Matějka, Jan Větrovský (zlato, C2 jun), Monika Jančová (stříbro, C1
ženy U23), Martina Satková, Anna Koblencová (stříbro a bronz, C1 jun) a Jiří Prskavec (bronz, K1
U23). Zlaté medaile vybojovaly hlídky v kategoriích K1 juniorů i juniorek, C1 juniorek a žen U23, stříbrné přidaly hlídky K1 žen U23, C2 mužů U23 a C1 juniorů.
Lední hokej
Národní tým do 18 let dosáhl historicky nejlepšího umístění na MS své kategorie ve finské Lappeenrantě, kde získal stříbro.
Moderní pětiboj
Jan Kuf se poprvé prosadil na stupně vítězů v SP, když v závodu v Káhiře obsadil třetí místo.
Orientační sporty
Na březnovém Mistrovství Evropy v lyžařském orientačním běhu v ruském Tyumenu vybojovala Hana
Hančíková v závodě ve sprintu zlatou medaili.
Na Mistrovství Evropy orientačním běhu v Portugalsku obsadila česká štafeta ve složení Jan Petržela,
Vojtěch Král a Jan Procháka druhé místo a vybojovalo stříbrnou medaili za vítěznou štafetou Švédska.
Taekwon-Do ITF
Čeští taekwondisté vybojovali na ME v běloruském Minsku sedmnáct zlatých medailí. K nim přidali deset druhých a dvacet třetích míst. V pořadí zemí skončili celkově třetí za vítězným Ruskem a druhým
Bulharskem.

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno
zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 28 4. 2014; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv
ČUS; ISSN 1212-1061
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SOUBOR USNESENÍ
29. VALNÉ HROMADY ČESKÉ UIE SPORTU
konané dne 26. dubna 2014 v SC Nymburk

Usnesení č.1

Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS od 28. valné hromady ČSTV, včetně
plnění usnesení 28. VH ČSTV

29.valná hromada ČUS
schvaluje
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 28.VH ČSTV
Usnesení č. 2

Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu

29. valná hromada ČUS
schvaluje
Zprávu Revizní komise ČUS
Usnesení č. 3

Ke Zprávě o hospodaření České unie sportu k 31.12.2013

29. valná hromada ČUS
schvaluje
1) bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2013, vč. poskytnutých příspěvků z vlastních zdrojů
2) bilanci státních zdrojů za rok 2013
3) snížení Rezervního fondu svazů o 4 316 701,66 Kč na jeho reálnou finanční hodnotu, tj. na hodnotu 10 479 249,34 Kč (tj. na reálný stav financí fondu k 31.12.2013), a to proti účtu 932001 Nerozdělený zisk
4) výsledek hospodaření České unie sportu za rok 2013 ve výši ztráty 10.803.390,20 Kč a jeho rozdělení takto:
částka 10.803.390,20 Kč se zúčtovává proti Nerozdělenému zisku (účet 932001)
určuje
auditora České unie sportu pro rok 2014, a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha
4, IČ: 45314381
Usnesení č. 4

Ke Zprávě o majetku České unie sportu k 31.12.2013

29. valná hromada ČUS
schvaluje
předložený materiál
ukládá
Výkonnému výboru ČUS:
- u rozvahových dluhů zajistit postupně jejich splacení (zdroje na tyto dluhy byly již vygenerovány)
- u podrozvahových dluhů jednat s věřiteli o podmínkách mimosoudních dohod o narovnání
dluhů s akceptovatelnými podmínkami pro ČUS (vč. všech souvisejících nákladů), vč. dohodnutí případných splátkových kalendářů v horizontu splácení několika let, a to ve výši, která
umožní ČUS dluhy splácet
- pokračovat v jednáních s MHMP o trojsměně majetků v lokalitě Strahov mezi MHMP, ČUS a
FAČR s možností zahrnout do trojsměny pozemky MHMP v Podolí
Usnesení č. 5

K Rozpočtu České unie sportu pro rok 2014

29. valná hromada ČUS
schvaluje
návrh rozpočtu ČUS na rok 2014
bere na vědomí
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2014
ukládá
Výkonnému výboru ČUS
Mediální partneři ČUS
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1) přijímat operativní rozhodnutí zejména v oblasti rozpočtu ČUS v případě, že některý z předpokladů
nebude naplňován nebo nastanou nové či jiné skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá
2) v případě obdržení prostředků ze státního rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu s Podmínkami čerpání dotace
Usnesení č. 6

K Informaci o přípravě využití EU fondů v období 2014 - 2020

29. valná hromada ČUS
bere na vědomí
informaci o aktivitách ČUS v přípravě využití EU fondů v období 2014 - 2020
ukládá
Výkonnému výboru ČUS
pokračovat v jednání o zařazení sportu do operačních programů EU na období 2014 – 2020
Usnesení č. 7

K diskusnímu příspěvku k financování sportu v regionech a SK/TJ

29. valná hromada ČUS
pověřuje
předsedu ČUS JUDr.M.Janstu a Výkonný výbor ĆUS
realizací takových opatření, která budou směřovat k nalezení minimálně 300 miliónů Kč určených na přímou podporu činnosti v regionech ve sportovních klubech a TJ jednoduchým klíčem dělení těchto prostředků, ideálně dle stavu členské základny mládeže ve sportovních klubech do 18 let

Usnesení č. 8

K Návrhu na vložení majetku SC Nymburk darováním do Národního sportovního centra
Nymburk, zapsaný spolek

29. valná hromada ČUS
schvaluje
Bezúplatné vložení (darování):
o Nemovitých majetků Sportovního centra Nymburk v hodnotě 195 039 576,40 Kč dle znaleckého posudku č. 3953-18/2014 zpracovaného Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem z oboru ekonomika pro ceny a odhady nemovitostí,
o Movitých majetků (vč. nehmotných) v hodnotě 9 847 450,- Kč dle znaleckého posudku na
věci movité č. 1720-05/2014, zpracovaného JUDr. Josefem Vochozkou, znalcem z oboru
ekonomika pro ceny a odhady movitých věcí,
o Nemovitých i movitých majetků (vč. nehmotných) nabytých do majetku SC Nymburk po
1.1.2014, a to až do data převodu majetku na NSCN,
a to Národnímu sportovnímu centru Nymburk, z.s., Sportovní 1801, 288 02, Nymburk, IČ:
02577887. Hodnota nemovitého majetku a pozemků byla stanovena jako cena obvyklá znaleckým
posudkem č. 3953-18/2014 zpracovaným Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem z oboru ekonomika
pro ceny a odhady nemovitostí a znaleckým posudkem na věci movité (vč. nehmotných) č. 172005/2014 zpracovaným JUDr. Josefem Vochozkou, znalcem z oboru ekonomika pro ceny a odhady
movitých věcí, a to při splnění následujících podmínek:
o NSCN se zaváže k zachování využití ke sportovní činnosti po dobu nejméně 50ti let
o Dojde k převzetí všech zaměstnanců ČUS, kteří budou označeni, že pro Sportovní centrum
Nymburk pracovali
o Smlouva nabude účinnosti za předpokladu a v okamžiku, kdy bude proveden příslušný
správní akt poskytovatele/poskytovatelů dotace o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotací či
jejich podmínek (nebo jiný relevantní právní úkon MŠMT či jiného poskytovatele dotací), ze
kterého vyplyne, že ČUS převodem nebude hrozit vratka obdržené dotace za porušení
Rozpočtových pravidel
o Smlouva bude obsahovat podmínku, že s majetkem bude nakládáno v souladu
s příslušnými dotačními rozhodnutími MŠMT či jiného poskytovatele dotací, a to vč. podmínek poskytnutí dotace (budou součástí smlouvy)
o Nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě bude sankcionováno zejména sjednáním
rozvazovací podmínky, což bude znamenat, že porušením stanovených povinností dojde k
zániku právních účinků smlouvy a ČUS se stane opět vlastníkem převedeného majetku.
Současně bude sjednáno ve prospěch ČUS věcné předkupní právo pro případ, kdy by
chtěl NSCN nabytý majetek převádět. Podmínky pro uplatnění předkupního práva budou
sjednány tak, že NSCN bude povinen předmětný majetek nabídnout ČUS za shodných
podmínek, za kterých ho nabyl
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zmocňuje
a) Výkonný výbor, aby realizoval uvedený převod majetku, tedy zejména, aby zpracoval příslušnou
smlouvu a učinil další potřebné úkony směřující k převodu
b) statutární zástupce ČUS k podpisu smlouvy
Usnesení č. 9

K Návrhu na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty

29. valná hromada ČUS
schvaluje
Prodej níže uvedených nemovitostí, tj.:
o Staromísečné chaty, Horní Mísečky 141, 512 38 Vítkovice v Krkonoších, umístěné na stavební parcele č. st.408 o výměře 380 m2 v katastrálním území 783129 Vítkovice
v Krkonoších
o Novomísečné chaty, Horní Mísečky 195, 512 38 Vítkovice v Krkonoších, umístěné na stavební parcele č. st. 563 o výměře 348 m2 v katastrálním území 783129 Vítkovice
v Krkonoších
a to tak, že návrh na uzavření kupní smlouvy bude předložen zájemcům vzešlým z výběrového
řízení. Nejdříve bude návrh předložen prvnímu zájemci v pořadí (tj. firmě ČERNÁ HORA, s.r.o.,
Černohorská 265, Janské Lázně, PSČ 542 25). V případě, že tento zájemce odmítne smlouvu
podepsat, bude shodný návrh smlouvy předložen druhému zájemci v pořadí (tj. firmě Lipary
s.r.o., Praha 6‚ České družiny 1636/22, PSČ 160 00). V případě, že i tento zájemce odmítne
smlouvu podepsat, bude shodný návrh smlouvy předložen třetímu zájemci v pořadí (tj. firmě
Amazilia s.r.o., Opletalova 983/45, Praha 1, PSČ 110 00). Budou-li v průběhu jednání měněny
podstatné náležitosti smlouvy, musí být vždy osloveni s návrhem nové verze smlouvy zájemci
ve shora uvedeném pořadí. Upřednostněn bude prodej obou chat jednomu zájemci. V případě,
že některý z prvních tří shora uvedených zájemců projeví zájem o koupi jen jedné z chat a jiný
z prvních tří shora uvedených zájemců o koupi jen druhé z chat, lze prodat chaty i jednotlivě, a
to za předpokladu, že součet cen z obou prodejů jednotlivých chat dosáhne alespoň částky
15.206.000,-- Kč.
zmocňuje
a) Výkonný výbor ČUS, aby realizoval uvedený prodej majetku, tedy zejména, aby zpracoval příslušné
smlouvy a učinil další potřebné úkony směřující k prodeji
b) statutární zástupce ČUS k podpisu smluv
Usnesení č. 10

K Dodatečné volbě člena Výkonného výboru ČUS a odvolání a volbě členů Revizní komise ČUS

29.valná hromada ČUS
odvolává
člena Revizní komise ČUS
Bc. Miroslavu Čertíkovou
v dodatečné volbě
volí
člena Výkonného výboru ČUS
Filipa Hobzu, předsedu České asociace amerického fotbalu
v dodatečné volbě
volí
členy Revizní komise ČUS
Josefa Hrazdíru, předsedu RK Okresního sdružení ČUS Blansko
Ing. Jakuba Picku, Ph.D., předsedu Českého svazu vodního póla
Usnesení č. 11

K Návrhům na přijetí nových svazů za členy České unie sportu

29. valná hromada ČUS – delegáti národních sportovních svazů
schvalují
Přijetí České asociace Sport pro všechny
Česká asociace Sport pro všechny je přijata za člena ČUS, za podmínky souběžného vystoupení Českého svazu rekreačního sportu z ČUS s tím, že ČASPV bude reprezentovat a hájit zájmy a potřeby obou
spolků. Pokud tato podmínka nebude splněna v průběhu jednání 29. VH ČUS, pozbývá usnesení o přijetí
platnosti a Česká asociace Sport pro všechny se nestane členem ČUS.
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berou na vědomí
Písemné oznámení o ukončení členství Českého svazu rekreačního sportu, které předložil jeho delegát.
schvalují
Přijetí Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz je přijat za člena ČUS za podmínky ukončení svého členství
v ČASPV, kde je členem. Pokud tato podmínka nebude splněna do 16. 6. 2014, usnesení o přijetí svazu
pozbývá platnosti a Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz od tohoto data nebude členem ČUS.
schvalují
Přijetí České asociace sleddog sportů
Česká asociace sleddog sportů je přijata za člena ČUS, za podmínky ukončení členství České asociace
sportu psích spřežení v ČUS. Pokud tato podmínka nebude splněna v průběhu jednání 29. VH ČUS, pozbývá usnesení o přijetí platnosti a Česká asociace sleddog sportů se nestane členem ČUS.
berou na vědomí
Písemné oznámení o ukončení členství České asociace sportu psích spřežení, které předložil její delegát.
Usnesení č. 12

K Návrhu mimosoudního vypořádání žaloby Sdružení sportovních svazů České republiky

29. valná hromada ČUS
schvaluje
1. postup představitelů ČUS ve vyjednávání mezi ČUS a SSS ČR k Dohodě o narovnání dle
důvodové zprávy s předpokládanou výší vyrovnání 75 mil. Kč
2. Memorandum o spolupráci a součinnosti České unie sportu a Sdružení sportovních svazů
České republiky na celostátní, krajské a regionální úrovni
ukládá
1. jednat o Dohodě o narovnání
2. vypracovat Dohodu ve spolupráci se SSS ČR dle tohoto usnesení
3. statutárním zástupcům ČUS podepsat Memorandum se SSS ČR
Odpovídají: statutární zástupci ČUS
Termín:
současně s podpisem Dohody
Usnesení č. 13

K Otevřenému dopisu starostům, primátorům a hejtmanům od delegátů valné hromady
České unie sportu, konané dne 26.4.2014

29.valná hromada ČUS
schvaluje
Otevřený dopis starostům, primátorům a hejtmanům od delegátů valné hromady České unie sportu, konané dne 26.4.2014
ukládá
zveřejnit dopis dostupnými cestami, včetně Svazu měst a obcí ČR a Asociace hejtmanů ČR

22

Mediální partneři ČUS

Reklama

Mediální partneři ČUS

23

