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Foto na titulní straně: Léto je tu, pandemie ustoupila, a tak se na hřiště a do přírody vracejí 
sportovci. Takhle si třeba zazávodily děti při sedmém ročníku Běhu panskou zahradou v Železném 
Brodu. Foto: Silvie Lintimerová – Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové, z.s.
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V pořadí jedenácté zasedání Výkonného výbo-
ru České unie sportu se uskutečnilo 15. června 
v Praze na Strahově. V jeho úvodu vyzdvihl 
předseda ČUS Miroslav Jansta významné ak-
tuální mezinárodní úspěchy českého sportu – 
triumfy na tenisovém Roland Garros, vítězství 
vodních slalomářů na Světovém poháru v Pra-
ze nebo výhra fotbalistů na ME v zahajovacím 
duelu se Skotskem korunovaná parádním gó-
lem Patrika Schicka. Označil je jako nejúčin-
nější reprezentaci České republiky a současně 
jako dokonalou reklamu sportu, kterou by mě 
stát mnohem více a efektivněji využívat při 
propagaci pohybových aktivit pro veřejnost 
a zejména mládež.

Miroslav Jansta informoval rovněž o procesu 
příprav státního rozpočtu na rok 2022. Zdůraznil, 
že k naplnění cílů přijaté státní koncepce rozvoje 
sportu v České republice Sport 2025 je potřeba, 
aby podpora sportu pro rok 2022 byla oproti le-
tošnímu roku navýšena. O naplňování koncepce 
bude ČUS usilovat a bude k tomu vyzývat i Národ-
ní sportovní agenturu a politiky. Také v souvislosti 
s následky pandemie a zdůraznění významu spor-
tu jako důležitého zdravotního a preventivního 
faktoru je klíčové, aby pohybové aktivity obyva-
tel České republiky a výchova ke sportu dostaly 
potřebnou a stabilní podporu – a to politickou 
i finanční.

ČUS obdržela od Národní sportovní agentury 
dotaci na rok 2021 pro zastřešující sportovní or-
ganizace, kterou využívá pro financování svých 
územních pracovišť, ve výši 77 856 000 korun. VV 
ČUS konstatoval, že výše dotace dosáhla pou-
ze dvoutřetinové potřeby pro řádnou a kvalitní 
činnost územních pracovišť ČUS, která zajiš-
ťují komplexní administrativní a poradenský 
servis pro tělovýchovné jednoty a sportovní 
kluby. ČUS proto bude i nadále usilovat o další 
navýšení této státní dotace, aby se ekonomické 
a pracovní podmínky v územních pracovištích ale-
spoň přiblížily průměru v rámci České republiky. 

VV ČUS vzal na vědomí, že vzhledem k příz-
nivému vývoji pandemické situace od 1. června 

Sportovní střediska ČUS obnovila v červnu činnost, 
ale finanční ztráty budou v desítkách milionů korun

2021 obnovila svou činnost všechna střediska ČUS 
(Plavecký stadion Podolí, Sportovní centrum Nym-
burk, Lyžařský areál Zadov). Půlroční výpadek je-
jich provozu se však citelně projeví v celkovém 
hospodářském výsledku za rok 2021. Propad hos-
podaření za období leden až březen letošního 
roku dosahuje v porovnání se stejným – v té 
době ještě nekoronavirovém – obdobím minu-
lého roku částky 32,84 milionu korun. Dostupné 
státní kompenzační programy přitom neumožňují 
tuto finanční ztrátu pokrýt.

Výkonný výbor ČUS se zabýval organizační i ob-
sahovou připraveností 39. valné hromady ČUS, 
která se uskuteční 23. června ve Sportovním 
centru Nymburk. Jako host na ní přislíbil účast 
také předseda Národní sportovní agentury Filip 
Neusser. Diskuse se zaměřila především na návrh 
usnesení pro delegáty, které vyzve státní orgány 
po parlamentních volbách k větší péči o sport, zo-
hlednění významu sportu v postcovidovém období 
při zvyšování fyzické kondice obyvatel a výchově 
mládeže k pohybovým aktivitám.

Uvolnění epidemických opatření umožní 
od 1. července zahájení osmého ročníku pro-
jektu ČUS Sportuj s námi. Aktuálně se dokonču-
jí jednání se všemi partnery projektu a pracuje 
se na čtyřletých dohodách o spolupráci. VV ČUS 
v této souvislosti odsouhlasil návrh zařazených 
akcí na druhou polovinu roku 2021. 

V průběhu schůze schválil VV ČUS také hos-
podaření tří svých obchodních společností, kte-
ré spravuje nebo je jejich hlavním akcionářem, 
za rok 2020.

Autor: KT ČUS
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Vzkaz delegátů 39. valné hromady ČUS: Výchova  
k pohybu není prioritou pro stát ani politické strany! 
Zástupci státu a řada politických stran nahlíží 
na sport a pohybové aktivity jako na zbytnou 
volnočasovou aktivitu. Důsledkem je rostou-
cí počet obézních lidí a s tím spojené náklady 
na léčbu souvisejících onemocnění jako napří-
klad cukrovka. Tento přístup se však musí zá-
sadním způsobem změnit. Právě tento důraz-
ný apel zazněl od delegátů 39. valné hromady 
České unie sportu, která se konala 23. června 
ve Sportovním centru Nymburk. Jejími hosty 
byli předseda Národní sportovní agentury Filip 
Neusser a předseda Sdružení sportovních svazů 
Zdeněk Ertl.

„Zhoršuje se zdraví obyvatel, jejich psychický 
stav a je velmi smutné, že sport a zdraví pro-
spěšné pohybové aktivity nejsou prioritou pro 
stát ani politické strany. Zároveň nechápeme, 
že ministerstvo školství absentovalo na jakékoliv 
programy na podporu výchovy k pohybu a pohybo-
vé gramotnosti. Přínosy sportu pro společnost už 
není možné přehlížet,“ prohlásil Miroslav Jansta, 
předseda České unie sportu ve svém vystoupení. 

Češi patří k nejtlustším národům
Zástupci sportovních svazů, klubů a jednot 

v této souvislosti přijali usnesení, ve kterém vy-
zývají stát k nápravě tohoto stavu a nastavili kon-
krétní kroky k tomu, aby se pohybové aktivy staly 
nedílnou součástí prorůstového faktoru České re-
publiky. Celou výzvu politickým stranám k pod-
poře sportu přinášíme ve zpravodaji na straně 7.

I když v České republice sportuje pravidelně 
kolem dvou milionů lidí a pohyb je jednou z nej-
důležitějších prevencí proti chorobám spojené 
s obezitou a nedostatkem pohybu, politické stra-
ny tuto skutečnost nereflektují. Stejně tak je pře-
hlížen fakt, že nejčastěji umírali na covid-19 lidé 
s obezitou. 

„Patříme k nejtlustším národům světa, ne-
mocemi oběhového a pohybového aparátu trpí 
miliony Čechů. A já marně hledal v programech 
politických stran před volbami do poslanecké 
sněmovny nějaký relevantní náznak strategie 
pro razantnější nápravu. Přitom ve všech vyspě-

lých státech je podpora sportu a zdraví prospěš-
ných pohybových aktivit vnímána jako investice 
do prosperity země a její budoucnosti,“ prohlásil 
Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

Sport jako součást politických programů
Pandemie způsobila obrovské škody na tělesné 

kondici a zdraví obyvatel všech věkových skupin. 
Pokud stát organizovaně nezasáhne, budou se 
problémy prohlubovat. Vždyť podle Všeobecné 
zdravotní pojišťovny vzrostly za posledních sedm 
let náklady za léčbu cukrovky o více než dvě mili-
ardy korun a jen za minulý rok vyšla léčba tohoto 
onemocnění na 8,2 miliardy korun. Navíc pohybo-
vé aktivity jako prevence zdraví nejsou důstojně 
zastoupeny ani v Národním plánu obnovy.

„Proto vyzýváme všechny politické strany, 
aby se sport stal součástí jejich politických pro-
gramů. Považujeme za důležité, aby se zasadily 
o navýšení rozpočtu do roku 2025 na stejnou 
úroveň, jako má resort kultury. Dále chceme 
iniciovat a diskutovat zřízení Státního fondu 
na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury Čes-
ké republiky. A v neposlední řadě by měl stát po-
bídnout soukromý sektor k vyšší podpoře sportu 
a také celého neziskového sektoru přijetím opat-

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu
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ření ke společenské odpovědnosti firem,“ prohlá-
sil předseda ČUS na valné hromadě v Nymburce. 

Rozšíření tělesné výchovy na všech stupních
Delegáti 39. valné hromadě ČUS se zároveň 

shodli, že je potřeba navýšit počet hodin tě-
lesné výchovy a pohybových aktivit na všech 
stupních školského systému České republiky, 
a to minimálně o dvě za týden. O stovky hodin 
pohybu žáci a studenti přišli kvůli pandemii, po-
dle několika studií mládež přibrala na tělesné 
hmotnosti v průměru o několik kilogramů. Hrozí, 
že si nevypěstuje návyky k pravidelnému pohybu, 
a tím ke zdravému životnímu stylu. 

Miroslav Jansta reagoval také na skutečnost, že 
ministerstvo školství od září do prosince letošního 
roku uvolní 250 milionů korun na doučování žáků. 

„Kolik milionů z toho bude využito na nejví-
ce zanedbaný segment, tedy tělesnou výchovu? 
Obáváme se, že minimum. Jsme rádi, že Národní 
sportovní agentura je v tomto proaktivní a připra-
vuje novou dotační výzvu pro podporu pohybo-
vých aktivit dětí z mateřských a základních škol,“ 
upřesnil Miroslav Jansta. Celou výzvu týkající se 
výchovy k pohybu a ke sportu přinášíme ve zpra-
vodaji na straně 8.

„Jako největší sportovní spolek nabízíme vý-
znamnou spolupráci místních organizací s vede-
ním škol. Dále pak unikátní metodické materiály 
zaměřené na prožitek pohybu, které jsou reali-
zované ve vyzkoušených programech, jako je na-
příklad Hodina pohybu navíc. Zajistíme i školení 
pedagogických pracovníků. Stát bez sportovních 
spolků nedosáhne rozpohybování české společ-
nosti. Musí se začít u dětí. Doufám, že od státu 
neuslyším ´Proč to nejde´, ale ´Jak to jde´!“ do-
dal předseda ČUS.

Citelné dopady pandemie na ekonomiku
Miroslav Jansta ve svém projevu před 144 

delegáty (79 zástupců sportovních klubů a tě-
lovýchovných jednot a 65 zástupců sportov-
ních svazů) ocenil funkčnost České unie sportu 
v dlouhém a náročném období sportovního loc-
kdownu kvůli pandemii covid-19. Zdůraznil, že 
to byla právě ČUS, která často jako jediná podá-
vala příslušné výklady protiepidemických opatření 
a jednala – v posledním období v těsné spolupráce 

Se Sdružením sportovních svazů ČR – s vládou i pří-
slušnými ministerstvy při uvolňování profesionál-
ního i amatérského sportu. Současně v této sou-
vislosti vyzvedl fungování územních pracovišť 
České unie sportu a ocenil, že Servisní centra 
sportu ČUS, která působí ve všech okresech Čes-
ké republiky, poskytovala klubům a jednotám 
komplexní administrativní i poradenský servis.

Předseda ČUS krátce reagoval i na volební plé-
num Českého olympijského výboru, od loňského 
listopadu opakovaně zakazované předběžným 
opatřením Městského soudu v Praze a naposledy 
svolané na 29. června. Ačkoliv ČUS, stejně jako 
další subjekty poukazují už několik let na nede-
mokratické stanovy ČOV, k nápravě dosud ne-
došlo. Shrnutí zásadních vad ve stanovách ČOV 
přinášíme ve zpravodaji na straně 9.

Filip Neusser, předseda Národní sportovní 
agentury, na 39. valné hromadě ČUS

Ředitel ekonomických agend Pavel Benda 
předložil detailní zprávy o hospodaření a stavu 
majetku ČUS za rok 2020. Konstatoval, že dlou-
hodobé uzavření středisek (Podolí, Nymburk, 
Zadov) mělo na ekonomiku ČUS citelné negativ-
ní dopady. Znamenalo, že v roce 2020 organi-
zace hospodařila se ztrátou 31 milionů korun 
(přitom v roce 2019 vykázala zisk 12,5 milionu 
korun!) a další ztráty ve výši 26 milionů korun 
přineslo také první čtvrtletí letošního roku. Do-
stupnými státní kompenzacemi přitom není šance 
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tyto ztráty pokrýt, a kdyby ČUS neměla finanční 
úspory z minulých let, reálně hrozilo, že od října 
2020 by jí chyběly prostředky na výplatu mezd.

V průběhu jednání schválila valná hromada při-
jetí České asociace létajícího disku za členský 
svaz České unie sportu.

Z vystoupení hostů
V krátkém vystoupení oslovil delegáty 39. val-

né hromady ČUS také předseda Národní sportovní 
agentury Filip Neusser. Úvodem uvedl, že v pří-
padě českého sportu postrádá vizi, kam by měl 
směřovat a čeho by chtěl dosáhnout. Prohlásil, že 
je připraven za tímto účelem iniciovat kulatý stůl 
za účasti nejvýznamnějších sportovních spolků.

„Sport potřebuje stabilitu, což platí také pro 
Národní sportovní agenturu. Potkal jsem spoustu 
lidí, kteří chtějí ve sportu pracovat, ale nevědí, 
kam by se měl sport ubírat. Chci slyšet upřímné 
argumenty, co se má dít, ale ty zatím nezazněly. 
Český sport navíc prožívá v současné době krizi 
– ještě nikdy se totiž v posledních padesáti le-
tech nestalo, aby děti zůstaly rok doma bez po-
hybu a sportu. Po pandemii jsou ta čísla o nad-
váze a obezitě opravdu alarmující. Pokud však 
chceme rozpohybovat děti, potřebujeme k tomu 
ministerstvo školství i další ministerstva – finan-
cí a zdravotnictví. Na MŠMT jsme se už dohodli 
na vytvoření pracovní skupiny. Prvním krůčkem 

je vypsání nového programu na pohybové aktivity 
v mateřských školách zatím s objemem 20 milionů 
korun. Koncem července chystá Národní sportov-
ní agentura dotační program pro sportovní svazy 
na investiční akce, v němž bude alokováno 700 
milionů korun,“ informoval Filip Neusser.

Zejména intenzivní a úspěšnou součinnost s Čes-
kou unií sportu při uvolňování restriktivních covido-
vých opatření a návratu amatérského sportu v Čes-
ké republice si pochvaloval ve svém projevu rovněž 
předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl.

„Náš společný mandát vyplývající z vysokého 
počtu sportovců, které naše spolky zastupují, 
byl na jaře velice pozitivně vnímám představite-
li vlády i příslušných ministerstev. Díky tomu se 
podařilo uvolnit sportovní aktivity zhruba o měsíc 
dříve, než měli epidemiologové v plánu. Nyní sto-
jíme před významným problémem, jímž je defi-
cit pohybu, který nastal v průběhu pandemie. To 
také bude náš společný úkol – vrátit pohybové 
aktivity zejména mládeži. Když však nebudeme 
vůči státu razantně jednat a neprosadíme své 
požadavky, hrozí, že prostředky na sport budou 
kráceny,“ varoval Zdeněk Ertl.

Některé rozhovory s účastníky 39. valné hro-
mady ČUS najdete – ZDE.

Autor: KT ČUS
Foto: Petr Skála / Sportovní listy

Delegáti 39. valné hromady ČUS

https://tn.nova.cz/video/valna-hromada-ceske-unie-sportu.html?fbclid=IwAR2ecms9YkYd6Kqlz5bFAIQuY7DxCO0swTnX6zKn0d0iFMGC-qgwkrpwVUA
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Covidová krize zřetelně odhalila limity pří-
stupu státu a politických stran k fyzickému 
i duševnímu zdraví obyvatel České republi-
ky. Tisíce životů byly zmařeny či deformo-
vány zdravotními komplikacemi způsobe-
nými obezitou a nemocemi z ní plynoucími. 
Plány na restart země ani programy politic-
kých stran na restart ČR nereflektují tuto 
skutečnost.

Nadváhou či dokonce obezitou trpí v Čes-
ku 71 % mužů a skoro 57 % žen. Nejvíc v his-
torii. Tento index stále rychle stoupá. Hlavní 
příčinou obezity je životní styl s nedostat-
kem pohybu. Vůbec nesportuje každý pátý 
Čech a ani polovina naší populace nedosáh-
ne na doporučenou týdenní dávku pohybu. 
Jsme jeden z nejtlustších národů na světě. 
Cukrovkou a nemocemi oběhového a pohy-
bového aparátu trpí miliony Čechů. Náklady 
související s léčbou obezity tvoří až 10 % cel-
kových výdajů zdravotnictví, což představu-
je přibližně 30 miliard korun ročně. Choroby 
spojené s obezitou a nedostatkem pohybu jsou 
druhou nejčastější příčinou úmrtí a covid tato 
čísla znásobil.

Je prokázané, že prostředky věnované do zdra-
ví prospěšných pohybových aktivit mají až čtyřná-
sobnou ekonomickou návratnost. Sport je nejen 
zdrojem fyzického a duševního zdraví, prevence 
i léčby, ale i sociální soudržnosti, rozvoje morál-
ně volních vlastností, národní hrdosti i ekonomic-
kého potenciálu státu (sám sport, tvoří cca 3 % 
HDP). Právě sport a příležitosti k aktivnímu pohy-
bu byly kriticky zasaženy covidovými restrikcemi.

V České republice aktivně a pravidelně spor-
tuje ve sportovních svazech, sportovních klubech 
a tělovýchovných jednotách na dva miliony ob-
čanů. Situace se však pro ně zhoršuje, sportovní 
infrastruktura je z 90 % zastaralá, nejsou trenéři, 
byrokracie při vyřizování sporých veřejných dota-
cí obtížně zvladatelná.

Nedostatek pohybu je fatální zejména u mla-
dé generace, protože školský systém nereaguje 

na doporučení odborníků o nutnosti větší 
míry pohybu, výchovy k pohybu a v pande-
mické situaci, na rozdíl od ostatních zemí, 
z hlediska sportování dětí a mládeže svojí 
nečinností selhal.

Pandemie ukázala, že desítky a stovky 
miliard se utrácejí zbytečně, řeší se ná-
sledky nedostatku pohybu a společnost 
není připravená na takto složité výzvy. 
Sport není zbytnou, dobrovolnou volno-
časovou zájmovou aktivitou a nefunguje 
sám o sobě. Ve všech vyspělých zemích 
je podpora sportu, zdraví prospěšných 
pohybových aktivit, vnímána jako ak-
tivní prorůstová investice do prosperity 
země a její budoucnosti. 

Rozvoj pohybové gramotnosti jako pre-
vence zdraví nejsou důstojně zastoupe-
ny v Národním plánu obnovy. Národ dál 
tloustne, lidé jsou víc nemocní fyzicky 
i duševně. COVID nastavil zrcadlo zdra-

ví společnosti a ukázal potřebu hledat cesty 
ke zlepšení. 

Proto vyzýváme všechny politické strany, 
aby se sport stal součástí jejich politických 
programů, aby sport pohybové aktivity obča-
nů podpořily, zejména, aby se zasadily, že:

1.  Financování sportu ze státního rozpoč-
tu dosáhne alespoň do roku 2025 stejné 
úrovně financování jako resort kultury 
(v roce 2021 je rozpočet kultury 15,85 mi-
liard Kč);

2.  Ve školském systému, od mateřských škol 
po vysoké školy, budou podpořeny mini-
málně dvě hodiny pohybu a sportu navíc, 
jakož bude i vyšší podpora školních spor-
tovních klubů, sportovních soutěží, spor-
tovních škol a tříd, center sportu a budo-
vání školních sportovních areálů.

3.  Otevřou diskusi o zřízení Státního fondu 
na obnovu a rozvoj sportovní infrastruk-
tury České republiky, kde jedním ze 
zdrojů bude příjem státního rozpočtu 

Výzva politickým stranám k podpoře sportu 
(jako významného prorůstového faktoru země)
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Výchova k pohybu a ke sportu je nezbytná
Školní sport jako nejúčinnější zdravotní prevence –  

ČUS požaduje rozšíření výchovy ke sportu na školách všech stupňů

Epidemie covid-19 způsobila nezanedbatelné ško-
dy i na tělesné kondici a zdraví obyvatel všech 
věkových skupin. Školní mládež (podle několika 
šetření) přibrala na tělesné hmotnosti v průměru – 
za covidové období online výuky – až 6 kilogramů.

Stát, jako dobrý hospodář, je povinen nasta-
vit podmínky tak, aby zamezil následným ško-
dám na zdraví obyvatel. Nejúčinnější metodou 
je výchova mladé generace ke správným návy-
kům, aktivnímu pohybu a preventivní péči o své 
zdraví přirozenou cestou. Vedle spolkové činnosti 
tak musí stát zákonitě prosadit i podporu zdra-
ví prospěšných pohybových aktivit na základních 
a středních školách.

Je s podivem, že kompetenční ministerstvo 
pro vzdělávání naprosto absentovalo na jakéko-
li programy podpory pohybu. Ministr Plaga slav-
nostně oznámil, že uvolní – od září do prosince 
2021 – 250 milionů korun na doučování žáků. Kolik 
milionů z toho bude použito na nejzanedbaněj-
ší segment školní výchovy, tj. fyzickou schránku 
žáků, už jsme se nedozvěděli.

Co ČUS navrhuje a bude prosazovat:
-  Zaměření školních volnočasových aktivit 

na aktivity pohybové.
-  Povinné navýšení hodin tělesné výchovy, kurzy 

plavání a lyžování.
-  Motivovat žáky prostřednictvím školních spor-

tovních soutěží.

-  Podporovat činnost speciálních sportovních 
tříd.

-  Rozšiřování činnost center sportu na úrovni 
obcí s rozšířenou působností (typově Domy 
dětí a mládeže).

V neposlední řadě:
-  Budování a údržbu školních sportovních areá-

lů a jejich celotýdenní využití a zpřístupnění 
veřejnosti.

Co nabízí ČUS v rámci realizace:
-  Významnou spolupráci místních sportovních 

organizací (spolků) s vedením škol a školními 
sportovními kluby.

-  Unikátní metodické materiály cíleně za-
měřené na prožitek z pohybu a realizované 
ve vyzkoušených programech (Hodina pohy-
bu navíc, trenéři do škol, atletika pro děti 
atd.).

- Školení pedagogických pracovníků.

Stát v rámci prevence zdraví obyvatel a sní-
žení budoucích nákladů na zdravotnictví musí 
zajistit ve výchovném procesu potřebný pro-
stor a podmínky. Stát bez sportovních spolků 
nedosáhne rozpohybování české společnosti. 
Musí se začít u dětí. Dnešní uvolnění stovek 
milionů se v čase promění ve stovky miliard 
ušetřených ve zdravotnickém a sociálním sys-
tému státu.

Autor: ČUS

z loterií a sázkových her provozujících 
svou činnost v rámci sportovního pro-
středí (podobně jako fond životního pro-
středí, kultury, kinematografie, bydlení či 
dopravní infrastruktury a další);

4.  Stát pobídne soukromý sektor k vyšší pod-
poře sportu mj. přijetím opatření ke spo-
lečenské odpovědnosti firem nejen vůči 
sportu, ale celému neziskovému sektoru.

Vytvoření uceleného, stabilního systému po-
litické podpory a financování sportu přivede 
do této oblasti více kvalifikovaných odborníků. 
Dostatek trenérů, cvičitelů a učitelů tělesné vý-
chovy se dlouhodobě projeví na zlepšení celkové-
ho zdravotního stavu české populace. Rekreační 
a výkonnostní sport se stane dostupnějším a vr-
cholový sport bude ještě účinnější nástroj repre-
zentace našeho státu. 
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Legislativní rada České unie 
sportu shrnula zásadní nedo-
statky stanov Českého olym-
pijského výboru, na které ČUS 
dlouhodobě upozorňuje. S tím-
to materiálem byli seznámeni 
také delegáti 39. valné hroma-
dy ČUS.

Spolkové právo je založeno 
mimo jiné na rovnosti práv čle-
nů spolku. Všichni členové ČOV 
by měli proto mít stejná práva 
a povinnosti, nebo by mělo být 
upraveno dvojí členství s roz-
dílnými právy a povinnostmi. 
Nic takového však stanovy ČOV 
neobsahují. 

Stávající stanovy navíc prohlásily za členy ČOV 
i osoby, které ČOV ani nezaložily, ani plénum ČOV 
nerozhodlo o jejich přijetí do ČOV. Stanovy tedy 
prohlašují za členy Českého olympijského výboru 
osoby, jejichž členství je zcela netransparentně 
vytvářeno prostřednictvím statutů složek spolku, 
které nejsou ani součástí stanov a jejichž složení 
je zcela v rukou Výkonného výboru ČOV. Takových 
členů je podle stanov 30. 

Zároveň stanovy určují, že členem ČOV jsou 
i organizační složky státu, které ale nemají práv-
ní subjektivitu, a tudíž nemohou být ničeho čle-
nem. 

Stávající stanovy dále faktic-
ky rozdělují členy na ty, kteří 
mají právo účastnit se a hlaso-
vat na Plénu ČOV, a členy, kte-
ří právo účastnit se a hlasovat 
na plénu ČOV nemají, a nemají 
tak vlastně práva žádná, i když 
se jedná i o členy, kteří spolek 
založili. Mezi takové členy patří 
i Česká unie sportu. 

Základní práva člena České-
ho olympijského výboru, tedy 
účastnit se a hlasovat na plénu 
ČOV, tak nemá téměř žádný ze 
zakládajících členů ČOV, ani 
z těch, kteří byli za členy přijati 

Plénem. Toto právo je však přiznáno osobám, kte-
ré stanovy označují jako zástupce složek Českého 
olympijského výboru. 

Členství velkého množství členů Českého olym-
pijského výboru (30 členů) a jejich účast a hla-
sování na nejvyšším orgánu spolku není uprave-
no stanovami vůbec. Úprava je obsažena nikoli 
ve stanovách, ale ve statutech těchto složek, kte-
ré ani nemají právní subjektivitu.

  
Členství ve složkách Českého olympijské-

ho výboru, které sice nemají žádné právní 
zakotvení, a jedná se pouze o neformální 
entity, vykazuje značné problémy, protože 
například za členy složky Český klub spor-
tovních svazů, organizací a institucí jsou 
považovány i organizace bez právní subjek-
tivity, a to organizační složky státu – minis-
terstva. 

Stanovy Českého olympijského výboru tak 
nastolují situaci, kdy velká část členů, a to 
i těch, kteří spolek založili, včetně ČUS, ne-
mají právo účastnit se a hlasovat na nejvyš-
ším orgánu spolku a nemají tak vlastně prá-
va žádná – a naopak existuje velká skupina 
osob, jejichž členství je v rozporu s principy 

spolkového práva, ale i samotnými stanovami, 
které právo účastnit se a hlasovat na Plénu ČOV 
v rozporu s právem mají. 

Autor: Legislativní rada ČUS
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Soubor usnesení 39. valné hromady ČUS konané  
dne 23. června 2021 v SC Nymburk
Usnesení č. 1

Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS 
od 38. valné hromady ČUS

39. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e
 Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 38. 
valné hromady ČUS

u k l á d á  
Výkonnému výboru ČUS 

1.  oslovit rozhodující politické strany v ČR s vý-
zvou k realizaci vládních dokumentů podpory 
sportu a zapracování oblasti sportu, zdraví 
prospěšných pohybových aktivit, sportovní in-
frastruktury a systémové výchovy ke sportu, 
pohybu a zdravému životnímu stylu, do svých 
programů;

2.  vyzvat Vládu České republiky k navýšení finanč-
ní podpory sportu ze státního rozpočtu na stej-
nou úroveň jako resort kultury; 

3.  pokračovat v úsilí dosáhnout změn stanov 
Českého olympijského výboru tak, aby za-
jišťovaly rovné členské postavení ČUS a dal-
ších národních sportovních svazů na Plénu 
ČOV.

v y z ý v á 
1.  Národní sportovní agenturu k součinnosti s ČUS 

a střešními organizacemi sportovního prostředí 
ČR při přípravě Akčního plánu na roky 2022 - 
2023 ke státní Koncepci Sport 2025.

2.  Ministerstvo školství mládeže a tělovýcho-
vy, aby zvýšilo důraz na výchovu k pohybo-
vé gramotnosti a sportu v celém školském 
systému a vytvořilo při tvorbě vzdělávacích 
plánů více prostoru pro pohybové aktivity, 
včetně výcviku plavání a lyžování a pobytu 
v přírodě. 

Usnesení č. 2
Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu 

k 31. 12. 2020

39. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e
Zprávu Revizní komise ČUS

Usnesení č. 3
Ke Zprávě o hospodaření České unie sportu 

k 31. 12. 2020

39. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 

1)  bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2020, vč. 
poskytnutých příspěvků a předpokládaných 
prioritních investic financovaných z vlastních 
a veřejných zdrojů, dále předpokládané pri-
oritní investice financované z vlastních zdrojů 
ČUS a z případných dotací z veřejných zdrojů 
od roku 2021 a dále (část F., kapitola III. tohoto 
materiálu)

2)  bilanci státních zdrojů za rok 2020
3)  výsledek hospodaření České unie sportu za rok 

2020 ve výši ztráty (mínus) – 31.096.117,32 Kč 
a její zaúčtování takto:

-  částka (mínus) – 31.096.117,32 Kč se zúčtovává 
na Nerozdělený zisk (účet 932001)

u k l á d á 
v rámci předpokládaných prioritních dotačních 

investic do národních sportovních center (tj. Ná-
rodní sportovní centrum Nymburk a Národní spor-
tovní centrum Podolí) podávat příslušné žádosti 
o poskytnutí finančních prostředků (dotací) a tyto 
upravovat dle příslušných Výzev/Programů či po-
žadavků poskytovatele, a to vč. finančního rozsa-
hu celého projektu  

39. valná hromada ČUS měla rychlý a hladký průběh
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u r č u j e 
auditora České unie sportu pro letošní rok, a to 

firmu BDO Audit s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00 
Praha 4 - Chodov, IČ: 45314381

Usnesení č. 4
 Ke Zprávě o majetku České unie sportu  

k 31. 12. 2020

39. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 
předložený materiál

u k l á d á
Výkonnému výboru ČUS pokračovat v aktivi-

tách směřujících k řešení majetkoprávních vzta-
hů ve sportovních centrech ČUS, tj. především 
v otázce vyřešení sjednocení vlastnictví majetků 
v Podolí, na Zadově i v Nymburku, dále pak vy-
hodnotit ztrátové, potenciálně ztrátové či dlou-
hodobě neproduktivní provozy či majetkové účas-
ti a navrhnout jejich řešení

Usnesení č. 5
Návrh na směnu pozemků s Městem Nymburk

39. valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e
směnu pozemků v k.ú. Nymburk mezi ČUS 

a městem Nymburk uvedenou v písemném pod-
kladu pro jednání valné hromady, a to za násle-
dující podmínky:
-  doplatek ze strany ČUS ve prospěch města 

Nymburk za směňované pozemky, který vyplý-
vá z jejich rozdílné ceny, nebude činit více než 
5.400.000,-Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc 
korun českých).

z m o c ň u j e
a)  Výkonný výbor ČUS, aby realizoval schvále-

nou směnu pozemků v k.ú. Nymburk mezi ČUS 
a městem Nymburk, tedy zejména, aby zpra-
coval příslušnou smlouvu (příslušné smlouvy) 
a učinil další potřebné právní a další úkony 
směřující ke směně;

b)  Výkonný výbor ČUS, aby v rámci těchto práv-
ních a dalších úkonů provedl případnou úpravu 
/ změnu specifikace směňovaných pozemků, 
a to pouze za předpokladu, že:

•  v období od rozhodnutí 39. valné hromady do rea-
lizace schválené směny dojde ke změně údajů ve-

dených o směnou dotčených pozemcích v katast-
ru nemovitostí, případně v této době se o změně 
údajů dozví ČUS nebo město Nymburk, a současně

•  bude právně relevantně doloženo, že úpravou / 
změnou specifikace pozemků nedojde ke směně 
pozemků ve vlastnictví ČUS nad rámec rozhod-
nutí valné hromady ČUS či v rozporu s ním

c)  statutární zástupce ČUS k podpisu smlouvy 
(smluv)

Usnesení č. 6
K Rozpočtu České unie sportu pro rok 2021

39. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 
rozpočet ČUS pro rok 2021

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2021

u k l á d á
Výkonnému výboru ČUS

1)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpoč-
tu ČUS a v oblasti vlastních zdrojů v případě, že 
některý z předpokladů nenastane nebo nasta-
nou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá 

2)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti stát-
ních zdrojů v případě, že některý z předpo-
kladů nenastane nebo nastanou skutečnosti, 
se kterými rozpočet nepočítá (např. navýšení/
snížení státních prostředků apod.)

3)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpoč-
tu ČUS i v oblasti státních zdrojů v souvislosti 
s ekonomickými dopady pandemie Covid19 

4)  v případě obdržení prostředků ze státního roz-
počtu zajistit jejich užití v souladu s přísluš-
ným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v sou-
ladu s Podmínkami čerpání dotace

Usnesení č. 7
Návrh na přijetí nových svazů za členy ČUS

39. valná hromada ČUS – delegáti národních 
sportovních svazů

s c h v a l u j e 
přijetí České asociace létajícího disku, z.s.

za člena České unie sportu, z.s.

n e s c h v a l u j e   
přijetí České asociace překážkových sportů, 

z.s. za člena České unie sportu, z.s.
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Většina Krajských organizací ČUS volila  
své vedení na nové volební období

Krajské organizace České unie 
sportu zaujímají ve struktuře 
ČUS zásadní místo. Třináct kraj-
ských pracovišť (shodných se síd-
ly krajů) a Pražská tělovýchovná 
unie, působící na území Hlavního 
města Prahy, svou činnost za-
měřuje především ve prospěch 
krajských sportovních svazů, 
kterým poskytuje nezastupitel-
ný administrativní a ekonomický 
servis pro jejich působení a další 
podporu například při řízení sva-
zových soutěží v rámci kraje. 

Hlavním partnerem KO ČUS jsou krajské úřady, 
jejich odbory pro mládež a sport. KO ČUS komuni-
kují s krajskou samosprávou při vyjednávání o pod-
mínkách pro sport v konkrétním regionu a podílejí 
se na jejich utváření. Úspěšné KO ČUS již spolupra-
cují s krajem na evidenci sportovců a sportovišť 
prostřednictvím informačního systému ČUS a ně-
které zpracovávají pro krajské úřady podklady pro 
krajské sportovní dotace. Zástupci KO ČUS často 
působí v odborných komisích úřadu pro sport. 

Další oblastí, na kterou se krajské organizace 
zaměřují, je koordinace činností okresních územ-

ních pracovišť ČUS, zaměřených 
na podporu činnosti tělovýchov-
ných jednot a sportovních klu-
bů. Významným prvkem v běžné 
činnosti krajských organizací je 
také společné úsilí o vytváření 
podmínek pro sport v součinnosti 
s dalšími – a to nejen sportovními 
– organizacemi, ale také se samo-
správami obcí a měst v kraji. 

V roce 2021 v převážné většině 
krajů skončí volební období vole-
ných funkcionářů, a tak na svých 
volebních valných hromadách hod-

notí právě uplynulé čtyřleté období, do kterého vel-
mi výrazným způsobem zasáhla pandemie covidu-19. 
V některých krajských organizacích došlo k volbě no-
vých funkcionářů, v jiných byli potvrzení ve funkcích 
ti stávající. 

Přehled přináší následující tabulka (níže).

Všem stávajícím i nově zvolených předsedům pře-
jeme další zlepšení podmínek pro jejich práci tak, 
aby mohli naplnit hlavní účel své činnosti, tj. pomá-
hat všem sportovním subjektům sdružených v ČUS.

Autor: Management sportu

Krajská organizace ČUS Předseda KO ČUS Poznámka
Jihočeská krajská organizace ČUS JUDr. František Vavroch Zvolen stávající předseda
Jihomoravská krajská organizace ČUS Vojtěch Bártek Zvolen nový předseda
Karlovarská krajská organizace ČUS Jaroslav Lebeda Volební VH se uskuteční 14.10. 2021
Krajská organizace ČUS kraje Vysočina Ing. Vítězslav Holub Zvolen stávající předseda
Krajská organizace ČUS Libereckého kraje Ing. Vladimír Boháč Volby formou per rollam 24. 6.

Královéhradecká krajská organizace ČUS Libor Šnajdr Zvolen stávající předseda
Moravskoslezská krajská organizace ČUS Ing. Marek Hájek Zvolen nový předseda
Olomoucká krajská organizace ČUS David Aleš Zvolen stávající předseda
Pardubická krajská organizace ČUS Mgr. Luboš Bäuchel Předpoklad volební VH září 2021
Plzeňská krajská organizace ČUS Ing. Jan Müller Zvolen stávající předseda
Pražská tělovýchovná unie,z.s. Ing. Jaroslav Chvalný Zvolen stávající předseda
Středočeská krajská organizace ČUS Pavel Suk Zvolen stávající předseda
Ústecká krajská organizace ČUS Mgr. Zdeněk Kubec Volební VH se uskuteční v roce 2022
Zlínská krajská organizace ČUS Mgr. Karel Jankovič Zvolen nový předseda

Vojtěch Bártek byl 
zvolen novým předsedou 
Jihomoravské KO ČUS
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Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi 
startuje – s novými partnery i televizní podporou

Covidová pandemie konečně 
zeslábla, a tak po rok a čtvrt 
trvající přestávce – a také už 
s novým názvem – odstartoval 
na přelomu června a července 
letošního roku osmý ročník 
projektu České unie sportu 
Tipsport Sportuj s námi. Na hřiště, stadiony, 
do hal, bazénů či do přírody tak znovu mohou 
vyrazit tisíce amatérských sportovců všech vě-
kových i výkonnostních kategorií.

Až dosud se v každém z minulých ročníků pod 
hlavičkou projektu Sportuj s námi uskutečnilo 
více než pět set akcí, pořádaných členskými sub-
jekty České unie sportu po celé České republice 
a zaměřených na všechny věkové skupiny od dětí 
a mládeže přes dospělé až po seniory. 

Rok 2020: Nedokončená
Hned v prvním čtvrtletí roku 2020 celý ama-

térský sport citelně zasáhla celosvětová pande-
mie nemoci covid-19. Mimořádná a přísná hygi-
enická opatření včetně zákazu shromažďování 
osob i venkovních aktivit si dokonce vynutila 
jeho předčasné ukončení. V loňském roce se tak 
uskutečnilo v období od 1. ledna do 16. března 
pouze 38 akcí. Následně na dubnovém zasedání 
Výkonný výbor ČUS rozhodl o zastavení projektu 
až do konce roku.

Tradiční přihlašování do projektu na rok 2021 
loni v listopadu pomocí online formuláře však 
provázel opět velký zájem sportovních subjek-
tů. Jejich zástupci do uzávěrky zaregistrovali 
600 nejrůznějších akcí ze všech druhů sportu. 
Územní pracoviště ČUS poté dostala přihlášené 
akce k doporučení a k eventuálnímu doplnění 
informací poskytnutých ze strany jednotlivých 
pořadatelů.

 
Rok 2021: Půlroční stop
Bohužel, také v první polovině roku 2021 

do průběhu projektu zasáhla pandemie covi-
du-19, takže se převážná většina akcí naplá-
novaných na měsíce leden až červen nemohla 
vzhledem k mimořádné situaci uskutečnit.

„Ústup pandemie v minu-
lých týdnech už však konečně 
umožnil přípravu i samotné 
pořádání akcí. Kromě těch na-
plánovaných na druhou polovi-
nu roku v současné době navíc 
aktualizujeme termínový ka-

lendář o akce, které se na jaře nemohly konat 
a organizátoři se je rozhodli přesunout na léto 
nebo začátek podzimu. Tradiční počet pěti set 
uspořádaných akcí se sníží zhruba o třetinu, přes-
to však bude jejich výběr dostatečně pestrý, a to 
jak z hlediska typů sportů, míst konání i věkových 
kategorií účastníků,“ říká Tomáš Maurer, vedoucí 
oddělení managementu sportu ČUS.

Noví partneři a podpora České televize
Změna v dosavadním názvu projektu 

Tipsport Sportuj s námi vychází z příchodu 
nového titulárního sponzora, jímž se stala 
společnost Tipsport, která je provozovatelem 
kurzových sázek v České republice. Partnerem 
se stala také carsharingová společnost Car4Way, 
která realizaci projektu podpoří flotilou vozů 
značky Škoda.

Letošní ročník projektu bude provázet rov-
něž silná mediální podpora především ze stra-
ny České televize, Radiožurnálu a regionálních 
Deníků. Česká televize každý týden připraví ně-
kolikaminutovou reportáž z vybraných akcí a od-
vysílá ji v pořadu Sport v regionech.

Více informací na www.cus-sportujsnami.cz.
Autor: KT ČUS

Foto: ČUS Sportuj s námi

http://www.cus-sportujsnami.cz
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Národní sportovní agentura zveřejnila  
nové dotační výzvy

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých 
webových stránkách v minulých dnech dva nové 
investiční programy – 22. června Nadregionální 
sportovní infrastruktura 2021 a 24. června Kabi-
na – Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-
2025.

Nadregionální sportovní  
infrastruktura 2021

Celková alokace výzvy je 900 milionů korun. 
Příjem žádostí bude zahájen 12. července a ukon-
čen 31. srpna. Povinná finanční spoluúčast žada-
tele musí činit minimálně 50 % z celkových způ-
sobilých výdajů. Horní limit dotace je stanoven 
ve výši 300 milionů korun a dolní limit ve výši 50 
milionů korun.

V rámci programu bude podpora zaměřena 
na rozvoj nadregionální sportovní infrastruktury 
zahrnující:

•  technické zhodnocení (modernizace, rekon-
strukce) sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí,

•  výstavbu sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí,

• pořízení dlouhodobého majetku.

Program je zaměřen na výstavbu či technické 
zhodnocení konkrétně určených typů sportovních 
zařízení nadregionálního významu, a to:

•  fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
•  sportovní hala určená pro halové míčové 

sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
•  multifunkční sportovní hala pro lední hokej 

a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 di-
váků,

•  atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
•  atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
•  cyklistický velodrom s parametry pro konání 

mezinárodních soutěží, včetně odpovídající 
divácké kapacity,

•  rychlobruslařská hala/stadión s parametry 
pro konání mezinárodních soutěží, včetně 
odpovídající divácké kapacity,

•  plavecký bazén 50 m s parametry pro konání 
mezinárodních soutěží, včetně odpovídající 
divácké kapacity.

Program není určen na výstavbu následujících 
typů sportovních zařízení:

•  tréninková sportovní hala určená pro halové 
míčové sporty,

•  tréninkový zimní stadión,
•  plavecký bazén 25 m.

Kompletní znění výzvy – ZDE.

Program je zaměřen zejména na podporu vý-
konnostního a vrcholového a sportu včetně ko-
nání soutěžních zápasů, může ale přispět i k roz-
voji sportu dětí a mládeže či sportu zdravotně 
postižených osob v České republice. Nově vybu-
dovanou či modernizovanou sportovní infrastruk-
turu bude možné využít i pro konání společen-
ských či kulturních akcí a tato tak bude sloužit 
obyvatelům jako místo setkávání na sportovních 
nebo i volnočasových akcí, proto musí plnit vy-
soké nároky na atraktivitu a kvalitu prostředí, 
do kterého se budou lidé rádi dlouhodobě vra-
cet.

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vyzva_6_2021_Nadregionalni-SI_cistopis_ve-zneni-dodatku-1.pdf
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Kabina – Rozvoj místních  
sportovišť a zázemí 2021-2025
Celková alokace výzvy je 400 milionů korun. 

Příjem žádostí bude zahájen 12. července a ukon-
čen 31. srpna. Výše poskytnuté dotace z programu 
bude činit maximálně 80 % celkové výše skutečně 
vynaložených způsobilých výdajů akce – maximál-
ně však 800 tisíc korun.

Hlavním cílem programu je podpora sportu dětí 
a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny 
a sportu zdravotně postižených osob v České re-
publice. Cílem programu je dále podpořit obnovu 
a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich 
obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. 
Realizací programu bude podpořena vyvážená na-
bídka možnosti sportování v České republice. 

V rámci programu bude podpora zaměřena na roz-
voj následující sportovní infrastruktury v obcích 
do 3 000 obyvatel (dále také jen „akce“):

 •  technické zhodnocení (modernizace, rekon-
strukce) sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí,

 •  výstavba sportovních zařízení včetně jejich 
zázemí, 

•  vybudování bezbariérových přístupů do spor-
tovního zařízení.

Celková alokace programu na celé uvedené 
dotační období 2021-2024 činí 3,223 miliardy 
korun ze státního rozpočtu.

Rozpočet programu vychází ze stanovené výše do-
tace 800 tisíc korun na každou obec do 3000 obyvatel 
v ČR. Tato částka je stanovena jako celková maxi-
mální podpora akcí realizovaných na území jedné 
obce bez ohledu na typ účastníka programu. V České 
republice je podle dat Českého statistického úřadu 
k 1. 1. 2020 celkem 5 800 obcí s počtem obyvatel 
do 3 000 včetně. Vzhledem k tomu, že této statistiky 
jsou zahrnuty i obce velmi malé nebo i obce, které 
mají sportoviště vybudované či opravené, bylo od-
hadnut počet obcí, které si v průběhu pěti let požá-
dají o dotaci, na celkem 4 030 (zaokrouhleně). 

Kompletní znění výzvy – ZDE.
Autor: Národní sportovní agentura

Foto: obec Velehrad

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vyzva_Kabina_cistopis.pdf


ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 6/2021

16 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Porady ČUS: Předseda NSA Neusser představil své 
vize zástupcům sportovních svazů 

V Nymburce ve dnech 8. a 9. června uspořáda-
la Česká unie sportu tradiční celostátní porady 
se zástupci sportovních klubů, tělovýchovných 
jednot a národních sportovních svazů. Právě 
jednání se zástupci svazů se zúčastnil také nový 
předseda Národní sportovní agentury Filip Neu-
sser, jenž představil své vize, obrysy dotačních 
programů NSA připravovaných na rok 2022 a ak-
tuální informace o administraci letošních dotací. 

Ve funkci předsedy NSA je jen několik týdnů, 
na velké rozkoukávání však neměl čas. Tím spíše, 
když v rozpočtu pro agenturu na příští rok hrozí 
snížení o více než jednu miliardu korun. „O finální 
podobě budeme ještě jednat s ministryní finan-
cí. Vycítila, že nejsem s tímto stavem spokojený, 
sedneme si na to v létě. Budu se snažit o to, aby 
svazy dotace od státu měly na tři roky zafixo-
vané a věděly, zda si mohou dovolit přijmout 
nové zaměstnance nebo se zaměřit na projekty 
pro mládež či ne,“ řekl Filip Neusser účastníkům 
porady v aule sportovního komplexu v Nymburce. 

Zdůraznil, že aktuální situace pro sport není 
kvůli koronavirové pandemii příznivá. „Jsme 
v největší krizi za posledních padesát let a po-
dobné snížení v rozpočtu si nemůžeme dovolit. 
Až 30 procent dětí se nevrací zpět do klubů, 
prudce narůstající obezita je velkým problé-

mem. Pokud s tím nebudeme nic dělat, tak nás 
může postihnout pandemie nemocí, a ne pouze 
virů,“ dodal předseda NSA. 

  
Chystá se za politiky a ministry
Informoval, že v této souvislosti připravuje NSA 

ve spolupráci s MŠMT novou dotační výzvu pro 
podporu aktivit dětí z mateřských a základních 
škol. V kuloárních diskusích zaznělo, že správným 
řešením by bylo, kdyby tuto dotaci pro posílení 
sportu na školách poskytlo MŠMT, nikoliv agen-
tura. „Celková částka pro alokaci je 20 milionů ko-
run. Je to první krok. Musíme společně s ministrem 
zdravotnictví nebo školství dostat do povědomí lidí 

skutečnost, že pohyb je důležitou pre-
vencí. V první fázi chci obejít co nejvíce 
politiků a ministrů, aby si uvědomili, že 
sport není zájmový kroužek a nadstav-
ba, ale nutnost,“ doplnil Filip Neusser. 

Představitelé svazů se dozvěděli 
také důležité informace o progra-
mu na provoz a údržbu. „Adminis-
trace budou ukončené koncem červ-
na a odesílat prostředky plánujeme 
v červenci,“ potvrdil předseda NSA, 
který chce se sportovním prostředí 
aktivně komunikovat. 

Dialog je důležitý
„Dialog se svazy považuje za zá-

klad činnosti Národní sportovní 

http://www.colmex.cz
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Předseda České unie sportu Miroslav Jansta se 
zřekl své funkce v Národní radě pro sport. Hlav-
ním důvodem je rozhodnutí o tom, že podporuje 
vznik akčnějšího složení poradního orgánu Ná-
rodní sportovní agentury. 

„Domnívám se, že rada mimo jiné potřebuje 
co nejvíce vstupů z praxe, kde se většina spor-
tu každodenně odehrává. Tito lidé by v širší míře 
měli dostat možnost uplatnit své názory v této 
pro sport významné instituci,“ napsal Miroslav 
Jansta v dopise, který odeslal Filipu Neusserovi 
a dalším členům rady. 

Předseda ČUS byl členem Národní rady pro 
sport od vzniku NSA. Posláním rady je posuzovat 
a předkládat podněty k řešení dlouhodobých ak-
tuálních problémů v oblasti sportovního prostředí. 
„Domnívám se, že by to neměla být přehlídka 
statutárů z významných organizací, ale pruž-
ný orgán, který bude reflektovat věci přímo 

z praxe. Uvítám, když v radě zasedne větší počet 
zástupců klubů nebo naši kolegové z regionálních 
sdružení, kteří pomáhají sportovnímu prostředí 
přímo v terénu,“ prohlásil Miroslav Jansta. 

Ideálním scénářem podle něj by byl stav, 
ve kterém by zástupci z odborných pracovišť ČUS 
byli v rámci rady v pravidelném kontaktu s úřed-
níky z Národní sportovní agentury, a mohli si tak 
vyměňovat své zkušenosti v rámci dotačních ří-
zení vypisovaných programů pro sportovní kluby 
a tělovýchovné jednoty. 

„Česká unie sportu má dostatečný počet lidí, 
kteří znají potřeby klubů a vědí moc dobře o prak-
tických dopadech dotačních programů. Pro mě je 
důležitější, aby tito lidé byli s úředníky v neustá-
lém dialogu a mohli tak například probrat nutné 
praktické detaily a případně vychytávat mouchy 
v žádostech i požadavcích na vyúčtování,“ vysvět-
lil předseda ČUS. Autor: KT ČUS

Předseda ČUS navrhl obsazení Národní rady pro sport  
experty ze základních článků a rezignoval na funkci člena

agentury. Její předseda všem nabídl kontakty 
a potvrdil, že si chce na každého najít čas, 
aby poznal, co jednotlivé svazy trápí, naslechl 
jejich priority a vycházel poté z poznatků při 
nastavování podmínek pro celé sportovní pro-
středí. To je přístup, který musí všichni ocenit,“ 
prohlásil předseda ČUS Miroslav Jansta.

Porady se zúčastnil také Petr Fousek, nově zvo-
lený předseda Fotbalové sociace ČR. „Jsem tady 
poprvé a chci poděkovat za pozvání. Vzešel jsem 
z futsalu, takže chápu problémy menších spor-
tovních svazů. Budu se snažit o to, abych přispěl 
k renomé českého sportu,“ komentoval svou pre-
miérovou účast Petr Fousek.

Pochvala územním pracovištím ČUS
Den předtím se konala celostátní porada zá-

stupců sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not. A na ní byly k slyšení dobré zprávy. 

„Na činnost našich sportovních center v regio-
nech by mělo přijít letos od NSA více než 70 mi-

lionů korun, což jsou po dlouhých letech koneč-
ně pozitivní posuny. Není to celý objem, který 
potřebujeme, ale budeme mít alespoň základ-
ní prostředky na provoz naší unikátní územní 
struktury odborných pracovišť, která pomáhá 
klubům s administrativou přímo v terénu. Kluby 
mohou být bez obav, můžeme dál fungovat a vy-
konávat naši běžnou činnost. Budeme tak i opo-
rou agentuře pro urychlení a bezchybnost admini-
strace dotací,“ komentoval situaci místopředseda 
ČUS Marek Hájek. 

Z jeho úst zazněla také ocenění pracovníků 
územních pracovišť ČUS v okresech a krajích. „Klu-
by, které využívaly pomoc našich center, byly odba-
veny v první vlně vyplácení z programu Můj klub. 
Předvedli jste skvělou práci a bude důležité v ní ne-
polevovat, protože kluby a jednoty se musí věnovat 
prioritně přivádění dětí ke sportu. My jim pomůže-
me s ostatními věcmi, jako jsou žádosti o dotace, 
vyúčtování, poradenství nebo organizace soutěží,“ 
pochválil Servisní centra sportu ČUS Marek Hájek. 

Autor: KT ČUS
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Boj s dopingem vede Jiří Janák.  
Nikomu na ruku nepůjdu, ujišťuje

Trestejme, ale taky dodržujme práva sportovců. 
Tímto směrem chce vést Antidopingový výbor 
jeho nový šéf Jiří Janák. Do funkce ho jmenoval 
předseda Národní sportovní agentury Filip Neu-
sser, který spustil rozsáhlé personální změny. 
Jisté je, že ani jeden z obou mužů nehodlá spolu-
pracovat s vlivným právníkem Alexanderem Káro-
lyim. Na druhé straně musí zabránit spekulacím, 
že v rámci mocenského boje nepřístojně ze-
sílí vliv některých sportovních právníků. 

Z pěti kandidátů vybíral Filip Neusser 
nového ředitele Antidopingového výbo-
ru poté, co odvolal Petru Volkovou. „Je 
jedním z nejlepších expertů na sportovní 
a antidopingové právo,“ uvedl Jiřího Janá-
ka. Tahle volba je přitom další předzvěstí nových 
pořádků. Neusser se netají tím, že s fungováním 
vrcholné autority v boji s dopingem není spokojen.

„Budu osobně dohlížet na transparentnost, hos-
podaření a zároveň rázné řešení v boji proti dopin-
gu,“ vyhlašuje. „Vnímal jsem, že ne všechny věci 
kolem Antidopingového výboru byly v pořádku. 
Dostával jsem takové podněty ze sportovního 
prostředí,“ dodává.

Podobně mluví i Janák, jenž se sportovnímu 
právu věnuje od roku 2010 a nyní přeruší advokát-
ní praxi. „Chtěl jsem změnit fungování výboru. 
Myslím, že to potřebuje, že je nutné udělat ně-
kolik rázných kroků,“ popisuje motivaci, s níž šel 
do výběrového řízení. „Mám na mysli v podstatě 
všechny kauzy z poslední doby. Jsou doprová-
zeny velkými pochybnostmi.“

Neusser i Janák poukazují na to, v jakém po-
stavení se ocitají sportovci podezřelí či obvinění 
z přijetí nedovolených látek. „Je potřeba doping 
stíhat, aby byl sport čistý, ale také respektovat 
základní práva sportovců v disciplinárních říze-
ních. Což se neděje. Politikou Antidopingového 
výboru bylo hlavně stavění sportovců na pra-
nýř, být jako taková inkvizice,“ tvrdí Janák. 

Nabízí se ovšem otázka, zda to nepřinese až 
neúměrnou vstřícnost ve prospěch sportovců. 

„Neznamená to, že jim jdu na ruku a říkám: 
Doping je volný. Nastavení pravidel by ale mělo 
být jasné,“ tvrdí Neusser. „Na ruku sportovcům 
nepůjdeme,“ opakuje Janák.

Sám ovšem musí dbát na to, aby se striktně od-
poutal od vazeb, které dosud měl. A nenahrál do-
jmu, že jde o mocenský boj o ovládnutí antidopin-

gové agendy. Ač si zkusil všechny možné role: 
zastupoval sportovce i mezinárodní svazy 

a federace, ví, co obnáší práce šéfa disci-
plinární komise. Blízká profesní minulost 
ho nicméně pojí se známým sportovním 
právníkem Janem Šťovíčkem, jenž se nej-

hlasitěji ozývá proti fungování Antidopingo-
vého výboru i nové Arbitrážní komise NSA, po-

slední, dovolací instance v dopingových kauzách.

„Musím zastupovat zájmy Antidopingového 
výboru, státu v boji proti dopingu, a nechat 
stranou všechny jiné. Kdybych byl něčí figurka, 
tuhle práci bych dělat nemohl,“ ujišťuje Janák.

Po Janákově jmenování přijdou v Antidopingo-
vém výboru další personální zásahy. „Určitě budu 
chtít změnit obsazení poradních orgánů předsedy, 
hlavně rady expertů a komisi pro terapeutické vý-
jimky, aby to byli lidé z praxe, aby znali proble-
matiku,“ vysvětluje.

V prvním případě se avizované kroky dotýkají 
především vlivného předsedy Rady expertů ADV Ale-
xandera Károlyiho, jenž je zároveň ombudsmanem 
ČOV a donedávna byl i místopředsedou Národní rady 
pro sport, Neusserova poradního orgánu. Na poslední 
funkci už sám rezignoval, jeho odpůrci hovoří o tom, 
že si počíná nad rámec svých kompetencí.

„Odvolám ho,“ říká Janák. „Pana Károlyiho 
vnímám jako člověka, který nemá ve sportu co 
dělat. Nemá být v žádných funkcích, které by 
na něj měly vliv,“ nebere si servítky Neusser.

Ten se chystá rovněž řešit Arbitrážní komisi 
NSA. Jde o její ukotvení, personální složení i na-
prostou nezávislost na Antidopingovém výboru. 

Autor: Deník Sport – Štěpán Filípek
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ČUS vydala sportovní Ročenku za rok 2020
Česká unie sportu opět připravila Ročenku za rok 
2020, která je tradičním významným archiv-
ním dokumentem. Jako první čtenáři se s jejím 
obsahem seznámili delegáti a hosté 39. valné 
hromady ČUS ve Sportovním centru v Nymbur-
ce. Zájemci ji však také 
naleznou na webových 
stránkách ČUS – ZDE.

Vzhledem k loňské 
koronavirové pandemii 
a značným problémům, 
které napáchala v činnos-
ti všech sportovních disci-
plín, je její obsah tento-
krát o téměř čtyři desítky 
stran útlejší. Navzdory 
tomu však znovu nabízí 
bohatý statistický, infor-
mační i obrazový pohled 
na činnost největší spor-
tovní organizace v České 
republice i jednotlivých 
národních sportovních sva-
zů. 

Ročenka 2020 je jako 
obvykle rozdělena do tří 
tematických částí. Ta úvod-
ní poskytuje základní infor-
mace o orgánech České unie 
sportu, přehled všech vy-
znamenání udělených dobrovolným pracovníkům 
v rámci ČUS a Zprávu o činnosti Výkonného výbo-
ru ČUS od 38. valné hromady konané 24. června 
2020. Podrobně se také věnuje informacím o čin-
nosti Národní sportovní agentury, kvůli covidové 

pandemii předčasně ukončenému projektu ČUS 
Sportuj s námi, anketě o Nejúspěšnějšího spor-
tovce regionu i dalších projektech, které ČUS 
podporuje nebo zaštiťuje.

Druhá, nejrozsáhlejší 
část Ročenky 2018 obsa-
huje přehled všech 74 
sdružených národních 
sportovních svazů České 
unie sportu. Kromě je-
jich vizitek a kontaktních 
údajů přináší rovněž hod-
nocení nejdůležitějších 
sportovních aktivit a nej-
úspěšnějších výsledků 
v uplynulém roce, se-
znam všech mistrů České 
republiky i nejlepších 
umístění jejich repre-
zentantů na nejvýznam-
nějších mezinárodních 
soutěžích.

Třetí část zahrnuje 
kompletní informace 
týkající se územních 
pracovišť ČUS – ser-
visních center sportu, 
ať už na úrovni krajů, 
nebo okresů. Součástí 

jsou také obšírné zprávy o hos-
podaření a stavu majetku k 31. prosinci 2020, 
stejně jako podrobné informace vyplývající ze 
statistického šetření zaměřeného na aktuální stav 
členské základny ČUS.

Autor: KT ČUS

Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně po-
drobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezpro-
středním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která 
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například 
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS

ROČENKA
2020

Tomáš Souček, středopolař West Hamu United, byl ústřední postavou české fotbalové 

reprezentace při její úspěšné postupové cestě na � nálový turnaj mistrovství Evropy.

Foto: Jan Tauber – FAČR

  

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:

Hokejista David Pastrňák, čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu Bruins, se stal v roce 2020 vítězem 

ankety o Zlatou hokejku a poté triumfoval také v 62. ročníku ankety o Nejlepšího sportovce 

roku České republiky. V základní části NHL se dělil společně s Alexandrem Ovečkinem o titul 

nejlepšího střelce se 48 góly a s 95 kanadskými body si výrazně vylepšil sezonní maximum.

Foto: Karel Švec (Český hokej)
 

ISBN 978-80-7376-xxx-x

9

7 8 8 0 7 3

7 6 6 0 1 6

RO
Č
EN

KA
   

   
   

  2
02

0           

https://www.cuscz.cz/o-nas/rocenka-cus/rocenka-cus-2020.html
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
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Sportuj s námi
Ať jsou Vaše kondice, věk i motivace jakékoli, 
můžete se přidat: Největší seriál sportovních 
akcí pro veřejnost pořádaný Českou unií sportu 
na stovkách míst v celém Česku.

 www.cus-sportujsnami.cz


