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ČUS i ČOV mají své
místo v českém sportu
Elektronická evidence
tržeb a sportovní kluby

Ministryně K. Valachová na
celostátní poradě zástupců SK/TJ
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z letošního osmého zasedání Výkonného
výboru České unie sportu v Praze 11. října

V úvodu jednání informoval místopředseda Marek Hájek o průběhu seminářů k dotačním programům MŠMT pro rok 2017, které se konaly v Praze, Brně a Ostravě. Pracovníci MŠMT na nich proškolili manažery okresních sdružení a krajských organizací ČUS tak, aby servisní centra sportu ČUS v
jednotlivých okresech mohla informovat a poskytovat odborné poradenství svým členským sportovním
klubům a tělovýchovným jednotám při podávání žádostí z programu VIII na podporu činnosti základních
článků sportu a programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví klubů a jednot. Vypsání programů se očekává ještě v měsíci v říjnu – poté bude následovat pouze krátká doba na podání
žádostí, které však budou letos nově podávány i elektronicky pomocí nové aplikace MŠMT. Další aktuální informace k této problematice poskytne na celostátní poradě zástupců tělovýchovných jednot a
sportovních klubů ČUS 25. října náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.
Předseda ČUS Miroslav Jansta seznámil členy VV s průběhem přípravy dotačních programů
MŠMT v Národní radě pro sport, zejména s objemy finančních prostředků plánovaných pro jednotlivé
programy. Jednoznačně nejvyšší nárůst – až v násobcích – zaznamená program VIII na podporu činnosti klubů a jednot. O významná procenta naroste také podpora státní reprezentace a výchova talentované mládeže. Celkově se státní podpora sportu v roce 2017 výrazně navýší téměř ve všech programech, které si přitom zachovají stejnou strukturu jako v roce 2016, ale měly by mít praktičtější podmínky
pro užití poskytnutých prostředků.
V této souvislosti VV projednal návrh na příspěvek z vlastních zdrojů ČUS tzv. malým svazům, které jsou kvůli přetrvávající systémové chybě na MŠMT z roku 2012 dlouhodobě podfinancované.
VV schválil těmto svazům přidělení příspěvku ve výši 1,5 milionu korun, jímž doplní letošní dílčí snahu
MŠMT o narovnání stavu. Prioritou však bude odstranění systémových nerovností ve financování svazů
od roku 2017. Tímto úkolem byl pověřen předseda ČUS Miroslav Jansta, který podá v nejbližší době na
MŠMT návrh na řešení obsahující jasnou metodiku rozdělování dotací podle transparentních pravidel.
VV schválil vypsání nového ročníku programu ČUS Sportuj s námi, jehož základem jsou
sportovní akce pro veřejnost. Tento projekt bude mít také v roce 2017 shodný formát jako
v předcházejících dvou letech. Ze zhruba tisícovky nejrůznějších sportovních a turistických akcí, které
v následujících týdnech mohou přihlásit tělovýchovné jednoty a svazy ze všech regionů České republiky, bude do kalendáře ČUS Sportuj s námi opět zařazena polovina z nich. V současné době probíhají
jednání s novým generálním partnerem projektu i s dalšími sponzory. Předpokládá se, že pro pořadatele
bude připraveno více jak 5 mil. Kč podpory.
V dalším průběhu VV projednal pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny
v ČUS, k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31. 12. 2016 a k aktualizaci finančních výkazů za rok 2016. Schválil také návrh na zajištění inventarizace majetku ČUS a rozsah žádostí ČUS o
státní podporu z programů MŠMT na rok 2017.
V roli valné hromady VV ČUS projednal a schválil činnost a hospodaření společnosti Pro ČUS servis,
s,r.o., a aktivní Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o., jejíž studium je určené především absolventům středních škol. VOŠ ČUS vykazuje velmi dobré hospodářské výsledky a zásluhou zavedených motivačních prvků zaznamenala nečekaný nárůst studentů sportovního managementu v letošním 1. ročníku.
Pro příští rok získala škola akreditaci nového studijního oboru wellness specialista a očekává další zvýšení zájmu o studium.
Příští jednání VV ČUS se uskuteční 8. 11. 2016.
Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí ČUS
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ČUS i ČOV mají své místo
v českém sportu

Až budete číst tyto řádky, bude již asi známo, jak
dopadly volby do orgánů Českého olympijského
výboru. Dosud jsem byl prvním místopředsedou
tohoto prestižního spolku. ČUS měl v orgánech
ČOV i další velmi silné zastoupení, například
v nich působilo několik členů Výkonného výboru
ČUS. Věřím, že tomu tak bude i nadále.
Pro další období jsem se rozhodl, že kromě Pléna
ČOV již nebudu kandidovat ani na místopředsedu
ČOV ani na členství v jeho výkonném výboru.
Do orgánů ČOV jsem byl zvolen v době nebývalé,
obrovské a všeobjímající krize českého sportu.
Sport byl po krachu Sazky finančně i morálně na
dně, měl pošramocené jméno, špatnou pověst,
často ohrožené, zadlužené majetky a vybrakovanou pokladnu. Cítil jsem tenkrát, že je nutné sport,
který mám rád a žiju jím, z klinické smrti dostat. To
se za poslední čtyři roky podařilo. Společným úsilím ČUS a ČOV získává český sport opět prestiž.
Jeho organizace i jeho financování se stabilizovalo
– tím neříkám, že je dost peněz pro všechny, ale
krach již nehrozí. Získali jsme úctu také u politické
reprezentace, která je nyní ochotná sportu pomoci
a činí k tomu potřebné legislativní kroky, které doprovází také pozitivními změnami ve výši částek
ve státním rozpočtu určených na sport. Úspěšně
se podařilo rozjet řadu nosných sportovních projektů a programů, např. ČUS - Sportuj s námi! a
další.
Postavit český sport na nohy se nám podařilo společně s Jirkou Kejvalem, dosavadním a snad v tuto
chvíli i opět předsedou ČOV na další období. Jsme
přátelé a jeden druhého si vážíme. Nikdy jsme nesoupeřili a nesoupeříme o moc a vliv. Každý máme to svoje. Jsme každý jiná povaha. A snad hlavně proto se nám společně podařilo za poslední
čtyři roky náš sport resuscitovat. Česká unie sportu s ČOV dobře spolupracuje. Rozdělili jsme si
kompetence a vzájemně si pomáháme. Budeme
v tom pokračovat dál.
Další osud má sport na úrovni ČOV ve svých rukách a nyní následuje víc rutiny nežli bitev, jež
ostatní pokládají předem za prohrané, jak tomu
bylo dřív. Na rutinu já moc nejsem. Myslím, že
jsem svojí úlohu v ČOV splnil. Další působení by
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mě zbavovalo pocitu vnitřní svobody a touhy
bojovat a čelit velkým výzvám.
Věřím, že ČOV bude i dál odolávat byrokratům
a sportovním aparátčíkům. Přeji mu lidi zapálené, jak se říká „srdcaře“. Rád bych viděl v ČOV
lidi se zkušenostmi ze sportu, co něco už dokázali a jsou odborně fundovaní a lidsky vyzrálí.
Přínosem nikdy nejsou kariéristé, přikyvovači a
žvanilové, co nemají zažito to, o čem rozhodují.
Cítím, že v České unii sportu mám ke sportu
blíž a že mohu pro sport udělat víc než v ČOV.
Vždyť obrodu tradice naší organizace, která
sahá až ke kořenům naší státnosti v roce 1918,
jsme teprve začali. Čekají nás nemenší výzvy,
než dosud. Pro příští rok dojde k navýšení peněz do sportu, poprvé máme samostatný program MŠMT určený jen sportovním klubům a
tělovýchovným jednotám. Musíme obnovit naši
zastaralou sportovní infrastrukturu, víc rozpohybovat hlavně děti a mládež a hlavně budeme
usilovat o posílení institucionálního zastoupení
sportu na úrovni vlády, jako má třeba kultura,
protože sport na úrovni vlády a parlamentu skoro žádné zastoupení dosud nemá.

Českému olympijskému výboru přeji v tuto chvíli šťastnou volbu a zástupcům ČUS v jeho orgánech hodně sil a štěstí.
Miroslav Jansta
předseda ČUS

Pojištění odpovědnosti SK/TJ aneb
opatrnosti není nazbyt – ani ve sportu
Známé pravidlo říká, že pokazit se dá hlavně to,
o čem si myslíme, že se pokazit nemůže. Ve
sportu si všichni myslíme, že když se mu věnujeme odpovědně, nemůže se nic stát. Chyba. Právě ve sportu se čím dál víc množí případy, kdy je
po sportovních klubech nebo tělovýchovných
jednotách vymáhána odpovědnost statutárů za
újmu na zdraví nebo majetku. Přispěl k tomu i
nový občanský zákoník, který újmu a odpovědnost za ni pojímá daleko konkrétněji, než tomu
bylo dřív.
Každý spolek a hlavně ti, co stojí v jeho čele, se
musí zamyslet nad rozsahem pojištění odpovědnosti za činnost klubu a svůj majetek. Může přitom využít třeba nabídku speciálně připravené
pojistky vypracované pro naše členy makléřské
společnosti Renomia, nebo může jít vlastní cestou.
Škodou a z ní vyvozovanou odpovědností může
být dnes skoro cokoliv, o čem bychom dřív ani
nepřemýšleli.
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Pro ukázku stačí pár příkladů z naší praxe. Třeba pořadatel baseballového zápasu neumístil
na parkoviště varovné cedule a odpálený míček
poškodil čelní sklo zaparkovaného vozidla. Nebo TJ nezabezpečila kontrolu starých stromů
na svém pozemku. Strom spadl na zaparkované vozidlo a poškodil jej. Hnána k odpovědnosti
byla i TJ, kdy děti na turnaji v cizí tělocvičně při
hře poškodily palubovku. K tomu ještě se řešila
škoda, kdy se vinou špatné organizace zranil
jeden z diváků.
V tématu pojistných podmínek je mnoho dalších složitostí. Pojistné podmínky řady pojistitelů např. vylučují škody na „tesko“ či dřevěných
stavbách. Pojistné smlouvy sjednané ČUS u
Kooperativy tyto stavby zahrnují. Úspěšně bylo
vyřízeno třeba vandalské poškození buněk
Svazu lyžařů neznámým sprejerem, nebo zničení „tesko“ budov požárem, který založil neznámý pachatel apod. Zkrátka, opatrnosti není
nikdy dost.
Redakce Zpravodaje
Od 1.5. 2016 je v platnosti pojistná smlouva
č. 7720974223, kterou sjednala Česká unie
sportu s pojišťovnou Kooperativa, do které
mohou vstupovat jednotlivé TJ a SK,
v případě, že jsou členy ČUS.
Obrátila se na nás řada subjektů, zpracovali
jsme desítky nabídek pojištění. Se zástupci TJ
a SK se snažíme konzultovat předloženou nabídku, chceme vyhovět maximálně jejich potřebám a očekáváním. Děkujeme Vašim kolegům
za zpětnou vazbu, pomohla nám upravit podmínky pojistné smlouvy tak, aby víc vyhovovaly
jejich potřebám.
Dodatkem č. 1 jsme s účinností od 1.8. změnili níže uvedené:
- pokles sazby u živelního pojištění o cca
40%
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-

možnost pojištění i cizích předmětů uží-

vaných
- u odcizení nově zařazena hranice limitu
plnění 200 tis. Kč (původně bylo 100 tis.,
500 tis. Kč a 1 mil. Kč)
- u pojištění odpovědnosti došlo ke snížení pojistného o 15%
- u pojištění odpovědnosti je doplněna
hranice limitu plnění 3 mil. Kč (původně
1, 5 a 10 mil. Kč)
- pojištění odpovědnosti je rozšířeno o pojištění za újmu způsobenou vadou výrobku (limit 1 mil. Kč), pro TJ a SK mající
oprávnění dle právních předpisů provozovat hostinskou činnost (bez dodatečného pojistného)
Věříme, že výše uvedené změny pomohou
zlepšit spokojenost Vašich kolegů v TJ a SK,
pro které rádi zpracujeme nabídku pojištění,
v případě jejich zájmu je zařadíme do této pojistné smlouvy. Samozřejmostí je využití našich
služeb v oblasti riskmanagementu (povodňové
zóny, způsob zabezpečení apod.) a likvidace
pojistných událostí, příp. konzultace dalších
druhů pojištění.
Tým RENOMIA Sport

V případě zájmu o pojištění kontaktujte tým
pracovníků makléře ČUS:
Ing. Edita Pažoutová
Mob. +420 606 758 267
edita.pazoutova@renomia.cz
Ing. Radomír Michniak
Mob. +420 731 129 403,
radomir.michniak@renomia.cz
Barbora Kreisingerová
Mob. +420 725 491 057,
barbora.kreisingerova@renomiabenefit.cz

5

Projekt Mladý sportovec
V PROJEKTU MLADÝ SPORTOVEC BYLO
ROZDĚLENO 3 850 000 KČ
Česká unie sportu spolu se Sdružením sportovních svazů ČR
vyhlásily na konci května 2016 Projekt MLADÝ SPORTOVEC,
sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití,
který si dává za cíl přispět ke zlepšení branné připravenosti dětí
a mládeže do 18 let. Celkem bylo od SK/TJ přijato 233 žádostí,
z nichž 31 nesplňovalo předepsané podmínky, nebo byly
odeslány po termínu. Všech 202 oprávněných žádostí
posoudila Řídící komise Projektu, která rozhodla o udělení 100
finančních příspěvků (v 1. kole bylo vyhověno 74 žádostem, ve
2. kole 26 žádostem). Celkem byla mezi žadatele rozdělena
částka 3 850 000 Kč. V rámci doprovodné soutěže, která byla k
Projektu vyhlášena, bude ještě rozděleno 50 000 Kč. Celkem
tak byla na Projekt alokována částka 3 900 000 Kč. Příspěvky
byly na začátku října 2016, na základě uzavření smluv o
poskytnutí příspěvku, již rozeslány na účty vybraných příjemců.
Podrobnosti
k
Projektu
naleznete
na
www.sportycz.cz/25_mladysportovec. Administrátorem projektu je Sdružení
sportovních svazů ČR.
Zdroj: Zpravodaj SSS ČR

Pokyny předsedy ČUS
Pokyny, ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, k šetření o stavu majetku a pokyn
k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS projednal VV ČUS na svém říjnovém zasedání.
Statistická data jsou používána ČUS při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité
číselné řadě posledních 16-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je
struktura ČUS většinovou součástí. Zejména nyní, kdy se připravují nové podmínky pro sport ze strany
státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS pokračuje ve sběru statistických dat.
Pokyny reflektují vznik nového Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line (data
o členské základně a sportovních zařízeních v IS ČUS zobrazují
okamžitý stav v reálném čase) a poskytuje lepší přístup sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům
k samostatnému nahrávání (editaci) dat.
Čas potřebný ke sběru statistických dat je relativně krátký. Je
nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základy a sportovních zařízení do
31.12.2016. Aktuální stav zaznamenaný v IS ČUS k 31. 12. 2016
bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok
2016. Jakékoliv změny proto vkládejte do systému bezodkladně.
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Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou
dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru vnitřní ekonomiky
ČUS, a jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní
podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve
formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických
osob.
S on-line systémem IS ČUS je spojena i nová role OS ČUS a KO ČUS, které by měly být především kontrolním a poradním místem pro vyplňování statistik SK a TJ. I přes online systém je podpůrná a pomocná
role OS ČUS nezastupitelná.
Podrobnější informace jak data vkládat do Informačního systému ČUS dostanete od Okresních
sdružení České unie sportu nebo na webových stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
manual-k-is-cus.html
Redakce Zpravodaje ČUS

NA SPORT DĚTÍ V ODDÍLECH
PŮJDE PŘÍŠTÍ ROK MILIARDA KORUN
Poprvé v novém školním roce 2016/2017 se 30. září sešli členové Národní rady pro sport na jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednali o zákoně o
sportu, ale také o rozdělení finančních prostředků v příštím roce.
Ministryně také členy rady seznámila s tezemi zákona o sportu. Finální verze by měla být hotová do
konce roku, zákon přinese důležité změny pro celé sportovní prostředí, a to především v systému financování. Financování sportu v roce 2017 bude posíleno i bez ohledu na to, zda vyjde či nevyjde nový zákon.
"Jsem ráda, že se mi podařilo navýšit finanční prostředky pro sportování dětí a mládeže
v programu, který směřuje ke sportovním oddílům a mládeži, a to na celou jednu miliardu korun, což je trojnásobné zvýšení," řekla k programu VIII ministryně školství Kateřina Valachová.
Velmi pozitivně výsledky jednání přivítal předseda České unie
sportu
Miroslav
Jansta:
"Poprvé
dochází
k systémovému navýšení a rozdělení peněz do sportu
a jejich kontrole. Chceme, aby peníze směřovaly
k dětem, sportovcům a reprezentantům. V tomto oceňuji paní ministryni."
"Nový systém navyšování financování českého sportu by měl přinést i úspěchy české reprezentace. Jsem
přesvědčena, že navýšením peněz do resortních sportovních center dojde ke zkvalitnění sportovní přípravy
a že se pozitivně projeví ve výsledcích našich reprezentantů," uvedla Kateřina Neumannová.
Nejzásadnější změnou ve financování sportovních organizací je to, že získají garanci financí po dobu tří let na základě rámcové smlouvy s MŠMT. Tímto ministryně Valachová splnila svůj slib, který dala na jaře tohoto roku, že
vyřeší kontinuitu financování sportovních organizací.
Žádosti o dotace z programu VIII musí sportovní organizace podat na MŠMT do 30.11.2016
VICE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH MŠMT
Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
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Právní poradna

Elektronická evidence tržeb
Dotaz: Existuje v zákoně nějaká výjimka pro spolky nebo veřejně prospěšnou činnost?

Jaká je situace?
Česká unie sportu obdržela několik podobných dotazů, které odráží nejasnou situaci
okolo zavedení Elektronické evidence tržeb do sportovního prostředí. Níže přinášíme
expertní výklad tématu pro sdružené subjekty ČUS.
Doporučení ČUS:
ČUS se plně ztotožňuje s níže uvedeným stanoviskem Ing. Topinky v plném znění. A
to vzhledem k tomu, že se jedná o novou problematiku, kde neexistují žádné judikáty, přičemž každý případ je třeba posuzovat naprosto individuálně. ČUS doporučuje i při sebemenších pochybnostech, možnost využít závazného posouzení podle § 32
Zákona o evidenci tržeb. Toto posouzení vydává váš správce daně (místně příslušný
finanční úřad), je zpoplatněno částkou 1000,- Kč a dává subjektu jistotu, že nebude
v budoucnu "trestán" v případě, že se třeba i změní výkladová praxe na základě judikátů.
EET V PODMÍNKÁCH TJ/SK – ANO ČI NE?
Většinu ekonomických subjektů v celé České republice čeká v nejbližších několika měsících výrazná změna podmínek, za nichž budou svou činnost vykonávat. Poprvé v historii
budou svá ekonomická data sdílet v reálném čase s finanční správou a ta bude sdílení
dat na oplátku v reálném čase potvrzovat. Povolební úsilí současné koalice, reprezentované v tomto směru osobou ministra financí, dosáhlo cíle a od 1. září letošního roku
vstoupil v účinnost nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET). Elektronická evidence tržeb (EET) byla za poslední 2 roky masivně prezentována, stala se
vděčným tématem pro většinu médií a není proto potřeba ztrácet čas vysvětlováním účelu, pro který byl ZoET přijat.
Musí také TJ/SK evidovat tržby nebo existují možnost, jak TJ/SK od povinností spojených
s EET oprostit? A pokud už TJ/SK bude muset tržby evidovat, jaké budou její první kroky? Pokusím vše srozumitelně vysvětlit. Musím však upozornit, že i přes stručnost a
zdánlivou jednoduchost ZoET je celá problematika průsečíkem právních, ekonomických
a technických parametrů. Tento článek se zaměří jen na několik základních věcí, které
budou pro dotčené TJ/SK důležité v období těsně před faktickým spuštěním EET a těsně
po.
Ještě než začnu s popisem EET, chci zdůraznit dvě podle mého názoru pro TJ/SK klíčové věci. Tou první je, že EET je nástrojem ochrany fiskálních zájmů státu a je preventivním opatřením, jehož cílem je zabránit krácení daňových příjmů ze strany poplatníků. Je
zřejmé, že úsilí finanční správy bude v souvislosti s EET napnuto především do té části
ekonomiky, kde je jednak praxe v krácení příjmů dlouhodobou tradicí a současně jde o
fiskálně významnou část ekonomických aktivit. Za druhé – oblast ekonomických činností
provozovaných TJ/SK je natolik rozmanitá a v praxi je provozována v nesčetném množství kombinací a variant, že není v možnostech autora článku postihnout všechny situace, které může praxe TJ/SK přinést.
Text pokračuje na STRANĚ 22
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Ministryně Valachová navštívila celostátní poradu
České unie sportu
Vůbec poprvé v novodobé historii České unie sportu zavítala na celostátní poradu zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na níž se setkávají zástupci krajských organizací a okresních
sdružení ČUS, i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, pod níž sekce sportu
spadá. Spolu s ní dorazili i další zástupci MŠMT, kteří mají ve své gesci především dotace, které do
sportu plynou ze státního rozpočtu.
Se zástupci sportovního
prostředí především aktivně konzultovali záležitosti
ohledně připravovaných
dotačních
programů
MŠMT pro sport v roce
2017. A to především programu IV na údržbu a
provoz
tělovýchovných
zařízení a programu VIII,
který míří přímo na činnost sportovních klubů a
tělovýchovných jednot.
„Vždycky bylo cílem programu osm mířit na sport,
program má umožnit rozšíření dostupnosti sportu
a podpořit sportovní kluby, aby se nesoustředily jen na výkonnostní sport, který má pak třeba vazbu na svazy a reprezentaci,
ale aby v maximální možné míře zapojily co největší počet dětí a vedly je ke sportovní přípravě určité
kvality,“ vysvětluje záměry ministerstva ministryně Kateřina Valachová.
„Na programu osm jsme pracovali od února loňského roku a jsme vděční, že se nám to podařilo na ministerstvu prosadit. Bylo to ze začátku proti vůli ČOV i předsedů svazů. Domnívám se, že český sport
začíná v klubech a svaz je tu na to, aby pro ně organizoval soutěže a staral se o reprezentaci, ne aby
přes něj byly rozdělovány peníze. Potřebujeme, aby kluby nezanikaly, protože mizí jak houby po dešti,
protože nejsou trenéři a chybí sponzoři. Toto je krok pro to, aby se zastavilo ubývání počtu sportovních
klubů a zvýšila podpora, aby mohly naopak vznikat. Především v těch malých obcích a městech, protože tam ty finanční prostředky ze svazů často nedorazí a i pár desítek tisíc dotace jim umožní provoz.
Tím bychom chtěli stabilizovat klubovou sportovní činnost, kterou tato společnost potřebuje,“ dodává
předseda České unie sportu Miroslav Jansta.
Ministryně přislíbila, že plánovaných 6 miliard, které jsou v rozpočtu plánovány pro sport na příští rok,
by měly v roce 2018 vzrůst o další 1,5 miliardy a další navýšení je v plánu schváleném vládou až do
roku 2025. Obě strany se shodly na tom, že komunikace ministerstva přímo se zástupci sportovního
prostředí je oboustranně prospěšná a měla by pokračovat i v následujících obdobích.
Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí ČUS
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Všeho s mírou
ČESKÁ UNIE SPORTU PODPORUJE INICIATVU
VŠEHO S MÍROU. PŘIPOJTE SE I VY!

www.vsehosmirou.cz

Zdravý životní styl si získává stále více příznivců. Ne
všichni ovšem chtějí držet drastické diety, počítat každou
snědenou kalorii nebo se nutit do jediné zrovna dostupné
sportovní aktivity. Právě na tyto lidi se zaměřuje iniciativa
Všeho s mírou. Jejím posláním není, na rozdíl od mnoha
jiných, určovat zákazy a příkazy, ale motivovat
k přirozeným a hlavně udržitelným změnám životních
návyků. Impulsem pro vznik iniciativy byly časté mýty,
které se ze stran pohybu, výživy a pitného režimu objevují.
„Například slazené nealkoholické nápoje jsou často kritizovány,
že mohou za obezitu. Dlouhodobě přitom jejich spotřeba klesá,
zatímco křivka výskytu obezity narůstá. Je nutné najít vyvážený
životní styl, tedy rozumně se hýbat a přiměřeně jíst a pít, tedy
konzumovat „všeho s mírou“,‘‘ vysvětlil prezident Svazu výrobců
nealkoholických nápojů Jiří Pražan.
S jeho názorem souhlasí i další partneři projektu. S rozumem je
nezbytné přistupovat nejen k jídlu a pití, ale také ke sportu.
„Přesto, že jsme největší sportovní organizace v Česku,
nechceme po lidech, aby všichni hned začali denně chodit do
posilovny, nebo běhali maratóny. Vhodnou a sobě přiměřenou
pohybovou aktivitu si musí každý najít, a musí ho bavit, jinak
u ní dlouhodobě nevydrží,“ uvedl Jan Boháč, generální sekretář
České unie sportu, další z významných partnerů iniciativy.
Iniciativa sdružuje odborníky z řad lékařů i výživových poradců,
sportovců i profesních organizací. S vizí iniciativy se ztotožňuje
i prof. MUDr. Richard Češka, CSc., předseda České
internistické společnosti a vedoucí Centra preventivní
kardiologie VFN v Praze.
„Příčinou řady zdravotních problémů je častokrát obyčejná
lenost a neochota se hýbat. Stále více se diskutuje o tom, co by
se mělo nebo nemělo jíst, ale lidé raději svádí vinu za zdravotní
komplikace například na tuky a cukry místo toho, aby se sami
více hýbali,“ uvedl prof. Češka.

Motivovat lidi k pravidelnému pohybu chce také Svaz výrobců
nealkoholických nápojů, který byl u zrodu iniciativy. Podle jejího
průzkumu zaměřeného na životní styl se 75 % Čechů domnívá,
že je zdravější více se hýbat, než drasticky upravovat jídelníček.
Všichni partneři projektu Všeho s mírou spolupracují na nekomerční bázi. Důležitý je
především společný pohled na věc a osobní filozofie v duchu hesla „všeho s mírou“. Zástupci
iniciativy budou s lidmi diskutovat na webu (vsehosmirou.cz) i na sociálních sítích
(facebook.com/vsehosmirouCZ i twitter.com/vsehosmirou) a poradí, jak vhodně a nenásilně
upravit životní styl. Postupně také podpoří vybrané sportovní i volnočasové akce a nabídnou i
vlastní motivační programy.
Martin Opatrný, Všeho s mírou
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Kus cesty mezinárodního nohejbalu
Nohejbalisté z celého světa spolu znovu změří síly.
18.-20. listopadu se totiž v Brně (Královo Pole,
Městská sportovní hala Vodova) uskuteční v pořadí
již páté mistrovství světa mužů, konané na území
České republiky. Po dvou prostějovských a nymburských zastaveních se tak nejvýznamnějšího nohejbalového svátku dočká i moravská metropole.
Na šampionátu se představí hráči celkem 22 zemí,
z toho 16 evropských. Jak se ale proměnil mezinárodní nohejbal od svého prvního nadnárodního
šampionátu, mistrovství Evropy v roce 1991?
„Úroveň jednotlivých družstev mohu dobře porovnávat od roku 1995, kdy jsem reprezentoval
v disciplíně jednotlivců na mistrovství Evropy
v německém Mönchengladbachu. Tehdy to byl úplně jiný sport. Zvláště v této disciplíně obrovsky narostla konkurence a dnes jsme rádi, když náš reprezentant získá stříbro. Ale kvalita našich soupeřů
vzrostla i v ostatních disciplínách. Už to dávno není
o tom, že Češi nebo Slováci mají finále předplacené, jak si mnozí méně znalí stále myslí. Narazit třeba ve čtvrtfinále nebo v semifinále na Švýcary či
Francouze dnes stojí hodně sil. I těch psychických.
Nemyslím si, že by je kdokoli z naší nejvyšší soutěže porazil. Velkou roli sehrávají mezinárodní pravidla, odlišná od těch, podle kterých se hrají naše
domácí soutěže. Nebudu zmiňovat celou anabázi
s vývojem mezinárodních pravidel. Jednodopadová
mezinárodní pravidla umožnila ostatním zemím
zmírnit náš prvotní náskok. Je pravdou, že pokud
by se šampionáty hrály na naše pravidla, měli bychom obrovskou převahu a to pro žádný sport není
dobré. Takto se rozdíl zmenšil. Neberu to ale jen
jako komplot ostatních proti nám. Mezinárodní pravidla mají něco do sebe. Když třeba vedu hráče na
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soustředění a vidím, v jakém tempu probíhá zápas
dvojic, nevypadá to špatně. Chybí tam sice taková
ta česká vyčůranost, ale krása hry je zase v něčem
jiném. Na druhou stranu ale pokud by ostatní země
hrály podle našich pravidel i své domácí soutěže,
tvrdím, že by kvalitativně udělaly větší herní pokrok. Když se ještě vrátím k porovnání s rokem
1995, je tam posun, ale tehdy jsem čekal, že bude
ještě větší. I tak ale mezinárodní nohejbal kus cesty urazil. Stačí se také podívat na počet tehdejších
účastníků mistrovství světa nebo Evropy a na ten
dnešní. Je potřeba, aby se podařilo více zapojit
země, jako je třeba Jižní Korea, kde jejich formu
nohejbalu, jokgu, hraje přes milión lidí. Je to na
nás, protože ve sportu je nepsaným pravidlem, že
mateřská země se výrazně podílí na šíření a rozvoji daného sportu,“ popsal herní posun nohejbalu za
poslední dvě dekády současný trenér mužského
reprezentačního výběru ČR Petr Gulda.
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Příměří v nohejbalu vládne na poli funkcionářském.
Od roku 2010 má nohejbal totiž dvě zastřešující
světové organizace – FIFTA a UNIF. Z nichž ta první je starší (1987), ta druhá aktivnější a zastupující
hlavní nohejbalové mocnosti. Je otázkou, zda se
časem podaří urovnat předchozí spory, které vedly
k současnému dvojvládí. Možná by stálo za to znovu zapřemýšlet o myšlence, která vznikla před
zhruba čtvrtstoletím. Tehdy se ještě vážně
v nohejbalových kruzích seriózně hovořilo o olympijském snu. O možnosti propojení všech forem
příbuzných míčových her, ve kterých je míč hrán

přes síť jinou částí těla, než rukou (Sepak Takraw,
Jokgu, Jianzi, Footvolley, Footbag Net, Bossaball...), do jedné střešní federace. Zůstalo však jen
u snu. Velká škoda, protože třeba Sepak Takraw už
v roce 1990 dokázal proniknout na program Asijských her. Ty evropské už svůj první ročník
v loňském roce zapsaly, dočkáme se některých dalších i nohejbalu?

Martin Maršálek
Český nohejbalový svaz

Reklama

Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu
V září se konalo Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu v bulharské Albeně. 419 závodníků ze 32
zemí bojovalo o medaile v 11 kategoriích od juniorů přes seniory po veterány.
Česká republika získala 42 cenných kovů a po Rusku se stala druhým nejúspěšnějším státem, medaile si
mezi sebe rozdělili reprezentanti 17 zemí.
Individuální tituly mistr světa získali Jakub
Oma (muži - klasika 144 MHz), Karel Fučík
(muži - sprint), Michaela Omová (ženy - foxoring a sprint), Martin Šimáček (junioři sprint), Kateřina Bžatková (juniorky - klasika
144 MHz), Pavla Hažmuková (veteránky
D35 - sprint a klasika 3,5 MHz) a Jana
Omová (veteránky D60 - foxoring).
AROB ČR
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Přihlašování do projektu ČUS – Sportuj s námi
pro rok 2017 probíhá v listopadu

Projekt ČUS – Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2017.
Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá
sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové
aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti.
Organizátoři zařazených akcí dostávají mediální podporu od partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou
přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku byl zaslán všem okresním
sdružením ČUS a je umístěn na webu České unie sportu
www.cuscz.cz v sekci „ Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách
projektu www.cus-sportujsnami.cz
Přihlášení akcí probíhá od 1. 11. – 25. 11. 2016!!!

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné,
s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti a nabídnout
příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum
sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních
odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají
akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Tomáš Maurer, Management sportu ČUS
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Ovlivňování sportovních událostí: sport v ohrožení
Druhá část
Podruhé Vám přinášíme část shrnutí diplomové práce Jana Wosky, který osvětluje vznik nového fenoménu podvodů ve sportu -„Match fixingu“. První část jsme uvedli v zářijovém čísle
Zpravodaje.
Česká unie sportu se v ČR aktivně podílí na vytvoření koordinovaného systému k rozeznávání
a potlačování sportovního „ Match fixingu“ neboli ovlivňování sportovních událostí za účelem
získání vlastního prospěchu. Bohužel, funkční systém vyžaduje spolupráci několika vládních i
nevládních organizací což se zatím v Čechách nedaří. O spolupráci mezi členskými státy se v
této oblasti snaží i Evropská unie, která si je vědoma rozsahu problému.

Globální hrozba
„Ahoj, nechtěl by jsi si přivydělat? Koukal jsem a jedete do Olomouce, mám pro Tebe nabídku, nemusíte
prohrát, můžete vyhrát i remizovat stačí, když v zápase padnou 4 góly po 15 minutě, dostali by jste 56000 E (EUR-pozn. aut.), můžeš do toho vzít i více lidí, nemusíš mít strach kdybys chtěl sešli by jsme
se…. Ale ať to zůstane jen mezi námi“1).
Doslovný přepis části policejních odposlechů dokonale demonstruje ukázkovou nabídku k ovlivnění zápasu Juniorské fotbalové ligy.
Jde o jeden ze střípků velkého případu, ve
kterém obžaloba podaná v srpnu 2015 u
Okresního soudu ve Strakonicích viní
z úplatkářských trestných činů celkem 22
obviněných. Osoby slovenské, chorvatské
či jiné národnosti skrze své prostředníky
uzavíraly sázky u asijských sázkových kanceláří na utkání první, druhé a třetí nejvyšší
české fotbalové soutěže, českého fotbalového poháru nebo utkání fotbalové ligy juniorů. Část zisku měla být přes prostředníky
následně rozdělena mezi jednotlivé hráče.
Těm za ovlivnění jednoho utkání byla nabídnuta částka minimálně kolem 1.000,- EUR, prostředníci si „přišli“ na 1.500,- až 2.000,- EUR.
Jde o typický příklad ovlivňování sportovních událostí, které je motivované sázením a důraznou připomínku toho, že Česká republika je v ohrožení stejně, jako jakákoliv jiná země. Zažitější varianta ovlivňování,
kdy funkcionář platí rozhodčímu „za rovinu“ se, jakkoliv nadále existuje, dostává do stínu sofistikovaných
metod sázkařských mafií. Na brány sportovního světa tak bijí představitelé organizovaného zločinu, jejichž jednání představuje efektivní hrozbu pro právem chráněné hodnoty, jakými jsou majetek, zdraví či
samotný lidský život. A vedle toho je v ohrožení i sport jako takový.
Kulturně-společenská role sportu, kdy by sportovci a jejich výkony měli být vzorem pro širokou veřejnost

14

Mediální partneři ČUS

a zejména mládež, je neustálými podvody řádně otřesena. Jak dlouho budou rodiče podporovat své ratolesti ve sportování, registrují-li stále častěji výskyt korupce, dopingu či ovlivňování sportovních událostí? A
trpí také ekonomická stránka. Fotbalové soutěže v Číně, Malajsii, Singapuru a Albánii se zhroutily díky
jejich manipulacím2). Důvěra diváků v autenticitu sportovních výkonů tam díky korupci a ovlivňování výrazně poklesla. Potencionální i tehdejší sponzoři nechtěli být s takto špatnou vizitkou spojování a začali
raději investovat jinam. Zároveň tratí i poctivé, legálně provozované sázkové kanceláře, které jsou manipulacemi rovněž podváděny.
Je tedy více než jasné, že nejen sportovní, ale i právní prostředí musí podniknout konkrétní kroky, aby
mohlo být v boji s ovlivňováním sportovních událostí alespoň částečně úspěšné.
Konkrétní kroky v boji s ovlivňováním sportovních událostí
Sportovní sektor musí klást mnohem větší důraz na výchovu a vzdělávání sportovců. Především mladí
sportovci často nemají ani tušení, že jakmile jednou souhlasí s ovlivněním sportovní události, dostávají se
do zóny, z níž se stěží uniká3). Jasná pravidla uvnitř klubů i asociací, trestání jejich porušování, zavádění
etických kodexů a pravidelná školení o formách ovlivňování i hrozbách s ním spojených by měly být naprostou samozřejmostí.
Velkým nebezpečím jsou pak kluby, které své smluvní závazky vůči sportovcům plní se zpožděním nebo
je neplní vůbec. Tím činí své svěřence mnohem více náchylné k nabídkám na ovlivnění sportovních událostí. Jsou známy dokonce i případy, kdy byly kluby ovládnuté pochybnými osobami právě za účelem toho, aby měly tyto osoby lepší dohled nad samotným ovlivňováním4).
Krom spolupráce v oblasti vzdělávání a prevence, kdy dochází
k dohodám sportovních asociací s mnoha subjekty (např. partnerství
FIFA-INTERPOL), je pak důležitý jejich vzájemný dialog a kooperace
se sázkovými kancelářemi. Systém včasného varování (early warning
system) FIFA je postaven na intenzivní spolupráci s více než 400 národními a mezinárodními sázkovými kancelářemi, jež jsou smluvně
vázány hlásit jakékoliv neobvyklé nebo podezřelé sázkařské aktivity5).
Role podobných systémů včasného varování by však neměla být přeceňována. Jak již bylo zmíněno v předchozím díle, k většině ovlivnění
za účelem sázení dochází na nelegálních sázkových trzích. Tam žádná kontrola ani spolupráce neexistuje. Z toho vyplývá, že ani přílišné omezení či snad zákaz sportovního
sázení jako takového není řešením. Důsledkem by byl pouze přesun ještě větší části sázkařů do neregulovaných „šedých zón“.

Na pomoc tak sportu musí přispěchat i samotné státy, resp. nadnárodní organizace. Jejich role
spočívá zejména ve vytvoření takových právních předpisů, které ovlivňování sportovních událostí ztíží a budou jej efektivně postihovat. Rostoucí výskyt případů manipulace je jednoduše
ukázkou toho, že se toto jednání pachatelům vyplácí. Riziko odhalení a následného potrestání
není v současné chvíli tak velké, aby je dokázalo od ovlivňování odradit.
1)

ZT 210/2013 – 823, str. 31 obžaloby

2)

FORREST, David. Match Fixing: An Economic Perspective. In: HABERFELD, M., SHEEHAN, D., eds. Matchfixing in International Sports: Existing Processes, Law Enforcement and Prevention Strategies. New York:
Springer, 2013, str. 178.
3)
Tamtéž, str. 193.
4)
Tamtéž, str. 195.
5)
CARPENTER, Kevin. Ovlivňování zápasů – největší hrozba sportu v 21. století? In: KUKLÍK, Jan a kol. Sportovní
právo. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-28-5, str. 167.
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Významnou roli zde může sehrát i trestní právo. Mnohé země na zvýšený výskyt případů ovlivňování reagovaly změnou svých trestněprávních předpisů. Vznikají speciální skutkové podstaty trestných činů, specificky zaměřené na ovlivňování sportovních událostí. Tím by se měla usnadnit zejména role orgánů činných v trestním řízení, kdy je jasněji stanoveno, jaké jednání je a jaké není trestným činem. Přesto dokazování toho, zda byla konkrétní sportovní událost ovlivněna, zůstává v trestních řízeních nadále nelehkým úkolem.
Ať chceme nebo ne, sport je zejména díky velkému objemu finančních prostředků, které v něm kolují, lákadlem pro různé typy podvodů. Ovlivňování sportovních událostí je jedním z nich. Neděje se pouze na
vrcholové úrovni, ale dochází k němu i v soutěžích regionálního charakteru. Jedině koordinovaný přístup
a odhodlání všech zainteresovaných subjektů – sportovních asociací – klubů – sázkových kanceláří – a
v neposlední řádě států a nadnárodních organizací může pachatelům ovlivňování sportovních událostí
jejich činnost ztížit a časem snad přinést také příznivější výsledky pro sportovní sektor.

Jan Woska, woskajan@gmail.com
Příspěvek vznikl na základě diplomové práce autora s názvem „Ovlivňování průběhu nebo výsledku sportovních
událostí a jeho trestněprávní posouzení“ obhájené na Právnické fakultě UK dne 26. 04. 2016.

Prodej Sportovního centra Brandýs nad Labem
Česká unie sportu vypisuje výběrové řízení na prodej Sportovního centra Brandýs n. L. Zázemí a vybavení centra vytváří kvalitní podmínky pro sportovní kempy, ale i pro školení a semináře. Z vnitřních prostorů je k dispozici sportovní hala o rozměrech 17x36m, vhodná pro basketbal, volejbal, tenis, florbal,
ale i další sporty. Tělocvična s rozměry 12x24m zejména pro stolní tenis, volejbal a badminton; plavecký bazén; posilovna; masérna; solárium; sauna. Venkovní sportoviště - antukový tenisový dvorec, tenisový kurt s umělou trávou a osvětlením, víceúčelové asfaltové hřiště, tréninková stěna pro tenis. Pro
školící a konferenční účely jsou určeny 4 klubovny a konferenční sál s kapacitou od 8 do 60ti osob.
K ubytování slouží hotel se 40 pokoji a kapacitou 120 lůžek, ke stravování jídelna s 60ti místy. Nabízená nemovitost je v současné době využívána nájemcem, který má s vlastníkem uzavřenou nájemní
smlouvu do 1.9.2017 s tříletou opcí. Doporučujeme osobní prohlídku dané nemovitosti. Úplné znění
textu zadávací dokumentace na stránkách vyhlašovatele zde.
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Antidoping

Informace z WADA
WADA se obrátila na UNESCO se žádostí, aby se zabývalo státem řízeným dopingem a korupcí v Rusku.
Ve zprávě nezávislé vyšetřovací komise vedené McLarenem je dosti důkazů a argumentů pro zahájení
vyšetřování také na půdě UNESCO. Situace v Rusku v této oblasti je v rozporu s podepsanou úmluvou
UNESCO o boji proti dopingu ve sportu, kterou se tento stát zavázal, stejně jako více než 180 zemí celého světa, bezezbytku plnit.
Světová antidopingová agentura WADA se také vyjádřila ke kritice
Mezinárodního olympijského výboru ohledně údajných nedostatků
v systému boje proti dopingu, který je prý již překonán. Bohužel
WADA zatím nedostala žádný konkrétní důkaz, který by dokumentoval tyto nedostatky. Podle WADA je paradoxní, že tyto výtky
od MOV se objevily právě v době, kdy byla zveřejněna zpráva
McLarena o prohřešcích v této oblasti v Rusku.
WADA se domnívá, že právě v této době by mělo dojít k co největšímu sjednocení i propojení jednotlivých subjektů v boji za
očistu sportu. Problémy v Rusku nebyly způsobeny nedostatky ve
Světovém antidopingovém kodexu a jeho standardech, ale konkrétními lidmi, kteří byli zkorumpováni a také podváděli, uvádí se
dále v informaci WADA.
Generální ředitel i celá agentura WADA se domnívá, že by její
činnost a jednotlivé kroky měly být v současné době co nejvíce
podporovány a ne její role spíše oslabována.
WADA i nadále pracuje na vylepšení biologických pasů sportovců
(„ABP“). Připravují se také nové endokrinologické moduly
(v současné době se pracuje s krevními a steroidními moduly).
Připravují se také změny v systému ADAMS a oficiální zavedení elektronických („paperless“) protokolů
dopingové kontroly.
Objevily se také problémy s ochranou osobních dat v systému ADAMS. Konkrétně se jednalo o pokus
dostat se do účtu ruské atletky Julie Stěpanovové, která spolupracuje s WADA na odhalování nekalých
praktik v této zemi. Bude potřeba zapracovat na zlepšení ochrany dat sportovců!
WADA také připravuje spuštění nového programu spolupráce s policií a tajnými službami, a to od ledna
2017.
(více v bulletinu ADV ČR)
V sekci „Vzdělání“ webových stránek ADV ČR (www.antidoping.cz) 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.
Mediální partneři ČUS

17

SPORTFILM LIBEREC 2016

Česká unie sportu se stala partnerem SPORTFILMU
I v letošním roce se v Liberci konal festival sportovních filmů, jehož dlouholetým
organizátorem je Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. Liberecký festival je
druhý nejstarší festival filmů a dokumentů se sportovní tematikou na světě. V letošním roce
bylo snažení pořadatelů festivalu oceněno prezident FICTS profesorem Franco Ascani,
který v děkovném dopise vyzdvihl především jejich dlouholetou práci za propojení sportu a
kultury. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 6.10.2016 v kině Varšava v Liberci. Kino
Varšava je v současné době rekonstruováno a tak promítání probíhalo pouze v malém sálu
a navazující kavárně, které však dodaly projekci nezapomenutelnou atmosférou.
Jako každý rok vysílá festival Sportfilm do Milánského finále svoje vítězné snímky. Jeden z
nejpovedenějších letošních snímků je “Zátopek „ režiséra Davida Ondříčka a produkce
Lucky Man Films a České televize, který si z festivalu v Liberci odnesl hlavní cenu. Jsme
zvědaví, jestli získá pro českou kinematografii také jednu v Miláně.
V České republice je stále největším producentem sportovních filmů Česká televize a jejich
kvalita byla také oceněna na festivalu ziskem sedmi cen.
Garantem série sportovních festivalů je Federation Internationale Cinema Televizion
Sportifs, sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní tematikou z téměř 90 zemí
celého světa pod patronací Mezinárodního olympijského výboru. Tento projekt dlouhodobě
podporuje také Česká unie sportu a letošní ročník se konal pod záštitou předsedy ČUS
Miroslava Jansty.
David Opatrný, redakce Zpravodaje ČUS

Reklama
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ČUS - Sportuj s námi! - pokračuje v roce 2017
V roce 2016 se z projektu ČUS - Sportuj s námi! podpořilo přes pět set akcí. Pro vás vybíráme jednu
povedenou která se uskuteční příští víkend.

Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové, 51. ročník
04.11.2016 | Ústí nad Labem studio-adax.wix.com/nocni-milesovka Tomáš Tkáč, Tel. 604 291 198, email: zc.murtnec@cakt.samot
Akce je určena pro všechny milovníky pohybu v přírodě, turisty, kteří si chtějí užít nevšední zážitek nočního putování Českým středohořím.
Datum: 4. listopadu 2016 (pátek)
Prezentace: 14:00 –16:00 hod, ve vestibulu sportovní haly
PF UJEP České mládeže 8, Ústí n. L. Přístup z Resslovy
ulice.
Startovné: jednotné – 50,- Kč (bude vybíráno při prezentaci)
Start: po prezentaci průběžně, nejdéle v 16:00 hodin
Cíl: Rtyně nad Bílinou, restaurace u Potoka do 23:00 hodin
Limit: pochod nutno ukončit do 23:00 hod., pak bude cílové
místo uzavřeno.

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
Od 1.11.2016 budou zpřístupněny formuláře pro další ročník
akce ČUS - Sportuj s námi!
Informujte se na stránkách:
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
memoriál Jiřího Kovaříka, Jedovnice
12.11.2016 Den s jógou, Ostrava
04.11.2016 Pramínek Cup 2016 Pardubice, Pardubice 12.11.2016 Dětský boulderingový závod Boulder Bambini, Praha
04.11.2016 Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové, 51. ročník, Ústí nad Labem 12.11.2016 HROUZOVKA 2016, 30. ročník, Krnov
12.11.2016 Víkend pro stolní tenis pod patronací Marie
05.11.2016 Hornická desítka, Frýdek-Místek
05.11.2016 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka, Otro- Hrachové, Ostrava-Výškovice
13.11.2016 83. Velká kunratická, Praha 4
kovice
05.11.2016 Pohár Pražských Běžeckých Nadějí – Pod- 17.11.2016 Běh městem Hradec Králové, 26. ročník,
Hradec Králové
zimní běh Olympu 2016, Praha 7
06.11.2016 Běh kolem Doubravky 2016 – 72. ročník, 17.11.2016 Běh stříbrnou stezkou, Tábor
Teplice
26.11.2016 Hradecký microfutsal 2016, Vysoká nad
Labem
06.11.2016 Výstaviště 2016, Brno
08.11.2016 Turnaj neregistrovaných v kuželkách, Čer- 26.11.2016 Memoriál Járy Masopusta, Mistrovice
vený Kostelec
26.11.2016 O pohár města Hradce, Hradec nad Moravicí
09.11.2016 Moravice – odemykání, Kružberk
12.11.2016 20. Ročník běhu Za jedovnickým kaprem – 26.11.2016 Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál

Listopad
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Milana Dvořáka, Vyškov
27.11.2016 Podzimní běh lyžařů, Senohraby

22.12.2016 Vánoční cena se soutěží Plave celá rodina,
Strakonice
25.12.2016 Vánoční turnaj dětí a mládeže do 18 let ve
florbale, Dačice
26.12.2016 70. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma,
Prosinec
Praha
26.12.2016 Běh o Litultovickou vánočku, Litultovice
01.12.2016 Mikulášská laťka, Tábor
02.12.2016 Mikulášské házení, Rychnov nad Kněžnou 26.12.2016 Štěpánský běh, Prachatice
03.12.2016 Mikulášská sobota s házenou, Kopřivnice 27.12.2016 Vánoční fotbalový turnaj mládeže, Písek
03.12.2016 Mikulášské závody čerta a anděla, Hostivi- 29.12.2016 Doberský míček, Dobré
30.12.2016 Ktlon (Kelský biatlon), Kly
ce
03.12.2016 Mikulášský běh do pohádkového lesa, Se- 30.12.2016 Předsilvestrovský pochod Poodřím,
Studénka
zimovo Ústí
30.12.2016 Vánoční turnaj ve stolním tenise o
03.12.2016 Turnaj mladších žáků v sálové kopané –
„Přeborníka města Telče“ (32. ročník), Telč
Kunžak, Kunžak
04.12.2016 24. ročník Malé ceny Velké Verandy, Cho- 31.12.2016 Silvestrovský běh na Benediktu 2016,
Most
ceň
31.12.2016 Silvestrovský výstup na Mehelník 2016,
04.12.2016 71. Mikulášský běh na Bradech u Jičína,
Písek
Jičín
04.12.2016 Mikulášský běh Včelná, Včelná
04.12.2016 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost,
Tábor
14.12.2016 Plavání základních škol, Jindřichův Hradec
16.12.2016 Talent CUP, Frýdlant nad Ostravicí
17.12.2016 Vánoční Sázava, Krhanice
18.12.2016 Vánoční pohár talentů, Ústí nad Labem
22.12.2016 STOLNÍ TENIS – TURNAJ PRO PŘÍCHOZÍ, Vlašim

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: 26. 10. 2016; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv
ČUS; ISSN 1212-1061
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Elektronická evidence tržeb
Pokračování textu ze strany 8

Kdo musí EET vést?
V našich podmínkách je to ta TJ/SK, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob.
Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je podle § 17 odstavec 1 písmeno a) zákona o
daních z příjmů (ZDP) každá právnická osoba. V podmínkách sportovního prostředí ČR a
zvláště pak v okruhu členské základny České unie sportu považuji za nutné zdůraznit, že
ne každá entita, která se jako právnická osoba chová, právnickou osobou ve skutečnosti je.
Je proto vhodné si v konkrétním případě ujasnit, zda je daná entita právnickou osobou či
nikoliv. Doporučuji ujasnit si to zejména v těch situacích, kdy “pod jednou střechou“ působí
dvě a více různých entit. Abych byl konkrétní – v minulosti vyvíjely například v rámci okresních sdružení ČUS činnost okresní orgány jednotlivých sportovních svazů. Ne vždy měly
tyto okresní svazy svou právní subjektivitu a vyvstávala otázka, součástí jaké právnické
osoby jsou – zda okresního sdružení ČUS anebo příslušného sportovního svazu? Velmi
často disponovaly tyto entity finančními prostředky na účtech okresního sdružení, ustavovaly své orgány apod., a vyvolávaly svou činností dojem, že se jedná o právnické osoby. Pokud by v důsledku takové činnosti vznikla povinnost EET, na koho by dopadala – na okresní
sdružení ČUS anebo na příslušný sportovní svaz? Odpověď by bylo nutno v konkrétních
případech hledat ve stanovách dotčeného okresního sdružení či sportovního svazu.
Také v podmínkách TJ/SK je žádoucí si uvědomit, kdo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob a kdo tím pádem nese odpovědnost za plnění povinností uložených ZoET.
Zejména tam, kde v rámci TJ/SK vyvíjí činnost dva a více sportovních oddílů, je potřeba
prověřit, zda nedisponuje některý z těchto oddílů jako pobočný spolek odvozenou právní
subjektivitou. Pokud tomu tak není, je za aktivity oddílu z pohledu ZoET zodpovědná TJ/SK
a nemůže se této své odpovědnosti zbavit ani poukazem na organizační autonomii příslušného oddílu. Pokud by v takovém případě oddíl vykonával činnost, v jejímž důsledku by
vznikala povinnost evidovat tržbu podle ZoET, pak tuto povinnost plní vůči správci daně TJ/
SK jako ta, jejíž je oddíl nedílnou součástí.
Jaké platby je nutno evidovat v režimu ZoET?
Téměř každý si jako úhradu podléhající režimu EET představí jakoukoliv hotovostní úhradu,
jde však o zjednodušenou představu. Nepochybně jsou hotovostní úhrady hlavním objektem, na který EET cílí. Pochopení rozsahu evidovaných tržeb je pro správnou aplikaci ZoET v podmínkách konkrétní TJ/SK zásadní.
Pro zařazení jakékoliv platby mezi evidované tržby je potřeba, aby taková platba
a)
splňovala tzv. formální náležitosti a současně aby
b)
zakládala tzv. rozhodný příjem.
Splněním formálních náležitostí je provedení platby některým v ZoET vyjmenovaných způsobů. Jde o platby v hotovosti, platby platebními, debetními či kreditními kartami, šekem,
směnkou či způsobem, který je obdobný některému ze zmíněných způsobů. Také započtení kauce či obdobné jistoty složené některým z uvedených způsobů je považováno za splnění formálních náležitostí.
Rozhodným příjmem se rozumí u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem
z činnosti, která je podnikáním. Výjimkou jsou příjmy z podnikání, které nejsou předmětem
daně z příjmů anebo jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé anebo podléhají
dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně anebo podléhají dani ze samostatného
základu daně.
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Pokud tedy platba nemá povahu rozhodného příjmu (zejména není příjmem z podnikání)
anebo nesplňuje formální náležitosti (například je provedena bezhotovostním převodem
z účtu na účet) není evidovanou tržbou ve smyslu ZoET a její přijetí tedy nezakládá povinnosti uložené ZoET.
V podmínkách TJ/SK je důležité, že rozhodným příjmem je příjem z činnosti, která je podnikáním. Je tedy zřejmé, že naprostá většina obvyklých plateb přijímaných v rámci standardní
činnosti TJ/SK nebude mít povahu rozhodného příjmu a nezaloží tedy povinnosti podle ZoET, namátkou:


členské příspěvky přijaté v hotovosti



nájemné přijaté v hotovosti, jde – li o tzv. prostý nájem



startovní a účastnické poplatky hrazené v hotovosti



vstupné vybírané od diváků v hotovosti.

Pro TJ/SK je jako pro právnickou osobu, která není primárně založena za účelem podnikání,
důležitá správná identifikace podnikání a příjmů z něho dosahovaných, se zvláštním zřetelem k příjmům realizovaným v hotovosti, platebními a dalšími kartami, šeky, směnkami či
obdobnými způsoby. V praxi TJ/SK je obvyklé, že činnost jinak obvykle považovaná za
podnikání je provozována jako hlavní účel TJ/SK. Hranice mezi podnikáním a nepodnikáním v činnosti TJ/SK se tak rozostřuje a nezřídka je velmi obtížné ji rozeznat. Situaci bohužel nezjednodušil ani nový občanský zákoník, který převzal po ukončení platnosti obchodního zákoníku ambici pojem podnikání vymezit. Nový občanský zákoník totiž neakceptoval tu
část úpravy obchodního zákoníku, která pojem podnikatele a podnikání spojovala s držením
podnikatelského oprávnění, nejčastěji živnostenského listu. Nové vymezení se vyznačuje
výrazně obecnější formulací a doslova uvádí, že „kdo samostatně vykonává na vlastní účet
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem
činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za
podnikatele.“. Odpadá tedy jednoduché kritérium „máme/nemáme živnostenský list“ a je
potřeba bedlivě posuzovat všechny aspekty spojené s jakoukoliv činností, která by znaky
podnikání případně mohla mít a mohla tak případně být za podnikání ze strany finanční
správy považována. Je obtížné najít univerzální návod, nicméně dovolím si jednu cestu nabídnout. Tou cestou je pravdivé zodpovězení jednoduché otázky – „Proč danou aktivitu TJ/
SK dělá?“. Pro zodpovězení této otázky je potřeba zvolit jednu ze dvou variant odpovědí
a)
TJ/SK chce vydělat peníze
b)

TJ/SK chce danou aktivitu provést bez ohledu na to, jaký bude její ekonomický výsledek zejména proto, že aktivitu považuje za prostředek k plnění cílů, pro který
byla založena.

Pokud si na danou otázku TJ/SK zvolí odpověď uvedenou pod písmenem a), pak je prakticky jisté, že taková činnost splňuje znaky podnikání. Zda TJ/SK vzniknou v důsledku toho
povinnosti podle ZoET záleží pak už prakticky jen na tom, zda přijaté platby splní formální
náležitosti.
Pokud pak TJ/SK na danou otázku zvolí odpověď uvedenou pod písmenem b), pak je velmi
pravděpodobné, že provozovaná činnost nesplňuje znaky podnikání a nespadá proto do
působnosti ZoET.
Život je složitý a tak se může stát, že ani načrtnutý způsob posuzování nepomůže TJ/SK
vyřešit dilema, zda se v jejím konkrétním případě jedná o evidovanou tržbu. Co s tím? Řešení by měl nabídnout § 32 ZoET, který nabízí možnost požádat správce daně o vydání tzv.
závazného posouzení. TJ/SK má podle tohoto ustanovení možnost požádat svého
správce daně o vydání rozhodnutí o tom, zda určitý typ tržby je evidovanou tržbou či nikoliv.
Ve své praxi se snažím své klienty odradit od používání extrémních výkladů, postupů či argumentů. Jejich jediným viditelným výsledkem totiž bývá zhoršení vztahů se správcem daně – což si může dovolit jen takový daňový subjekt, který má dostatek prostředků na zaplacení takové úrovně a rozsahu daňového poradenství, v jehož důsledku je správce daně daňovým poradcem doslova „utahán“. Nemyslím si, že je to běžné v podmínkách TJ/SK. Proto
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chci na tomto místě varovat všechny TJ/SK, které by k problematice EET chtěly přistoupit
velmi formalisticky a chtěly by správce daně přesvědčit například o tom, že cílem jejich činnosti je provozování hostinských zařízení s dodatkem, že se proto nejedná o podnikání a
proto nedochází k v té souvislosti k přijímání evidovaných tržeb…
Kdy je tržba z evidence tržeb vyloučena?
Ani tehdy, pokud TJ/SK s vysokou mírou jistoty zjistí, že přijímané platby mají povahu evidované tržby, není nutno podléhat panice a pořizovat technická zařízení pro EET. Existují
v zásadě dvě možnosti, jak se povinnostem podle ZoET vyhnout anebo je alespoň významně eliminovat. Jednou z nich je vyloučení z evidence tržeb.
Především, i v těch případech kdy platba splňuje formální náležitosti a je rozhodným příjmem, existuje možnost, že se v konečném důsledku nebude jednat o evidovanou tržbu.
Vynechám situace, které vzhledem ke své povaze anebo vazbě na přesně určenou právní
formu subjektu, který je přijímá, nemohou nikdy v podmínkách TJ/SK nastat. Přesto existuje
několik málo situací, které mohou nastat i v podmínkách TJ/SK.
 Jde o tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení. V té souvislosti vyvstává otázka, kdy počíná běžet ona 10-ti
denní lhůta. Daňový řád zná přidělení daňového identifikačního čísla, aniž by řešil, ve kterém okamžiku k přidělení dochází – zda v již okamžiku vydání rozhodnutí anebo až
v okamžiku, kdy je dotyčnému subjektu doručeno rozhodnutí o registraci, které informaci o
přidělení daňového identifikačního čísla obvykle obsahuje. Osobně zastávám názor, že
uvedenou lhůtu je nutno začít počítat až od okamžiku, kdy je rozhodnutí o registraci dotyčnému subjektu doručeno některým ze způsobů předvídaných daňovým řádem.
V opačném případě by subjekt ztrácel nad počítáním lhůty kontrolu a pak by mohlo ustanovení § 12 odstavec 3 písmeno a) ZoET vést k absurdním závěrům, neboť by lhůta mohla uplynout ještě předtím, než se rozhodnutí o registraci dostane do dispoziční sféry subjektu, kterému je určeno – v našem případě tedy TJ/SK.
 Jde o tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem. Typickým příkladem takové tržby je platba provedená zaměstnancem za stravenky poskytnuté
zaměstnavatelem v rámci závodního stravování.
 Jde o tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Podle ustanovení § 17a ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který v souladu
se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. ZDP současně stanoví, které druhy daňových subjektů veřejně prospěšným poplatníkem nejsou za žádných okolností. Tyto případy však do podmínek TJ/SK nedopadají. Složitější otázkou je, jakou vedlejší podnikatelskou činnost TJ/SK je možno označit jako drobnou? ZoET k této otázce mlčí. Iniciativu převzala Finanční správa ČR, která ve svém Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb uvádí, že bude za drobnou vedlejší
podnikatelskou činnost považovat činnost, ze které budou v roce předcházejícím, v němž
by vznikla povinnost evidence tržeb, plynout příjmy, které nepřevýší 175.000 Kč anebo
činní méně než 5% příjmů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Které je
ono sledované období, metodický pokyn neuvádí. Logicky se nabízí, že i v tomto případě
jde o předcházející období, neboť jiný výklad by přinesl další nejasnosti a problémy. Jde
zejména o to, že povinnost evidovat tržbě nelze splnit zpětně – jinými slovy nelze na základě zjištění o velikosti příjmů za uplynulý rok zpětně odesílat datové zprávy o evidované
tržbě správci daně. Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá logicky
k dispozici údaje z předchozího roku, může provést podle metodického pokynu kvalifikovaný odhad. To je trochu problém, protože současně musí být veřejně prospěšný poplatník podle metodického pokynu schopen správci daně splnění podmínek pro vyloučení
tržby z evidence prokázat.
 Z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu. Metodický pokyn nad rámec zákona benevolentně uvádí, že podle příslušného ustanovení o vyloučení tržeb dosahovaných pomocí automatů budou z evidence tržeb vyloučeny také příjmy, dosažené
jen za pomoci kasičky umístěné bez dohledu prodejce.
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 Zákon rovněž připouští vyloučení tržeb, jejichž evidování běžným způsobem by znemož-

nilo anebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které taková tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu (více
ke zjednodušenému režimu v dalším textu). Zákon deleguje pravomoc vymezit tržby vyloučené z evidence z uvedeného důvodu na vládu České republiky, která by tak mohla
učinit svým nařízením. V době zpracování tohoto článku žádné takové nařízení vydáno
nebylo a podle informací autora se s vydáním nařízení ani nepočítá. Jde tak de facto o
mrtvé ustanovení.
Existuje nějaká jiná možnost vyhnout se evidenci tržeb?
Odpověď je v podstatě velmi jednoduchá – jedinou možností je evidovat tržby ve zjednodušeném režimu. Faktická možnost vyhnout se EET tímto způsobem je však v současné době
pro TJ/SK spíše teoretická. ZoET totiž vymezuje tři situace, ve kterých je možno tržby ve
zjednodušeném režimu evidovat.
Tou první je prodej zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné
přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Asi není potřeba žádné
velké erudice ke zjištění, že pravděpodobnost tržeb takového druhu se v podmínkách TJ/
SK limitně blíží nule.
V druhém případě pak ZoET připouští použití zjednodušeného režimu v těch situacích, kdy
by evidování tržeb zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které takové
tržby plynou. Také v tomto případě ZoET delegoval pravomoc vymezit tržby vyloučené
z evidence z uvedeného důvodu na vládu České republiky, která by tak opět učinila formou
svého nařízení. I v tomto případě nebylo zatím žádné nařízení vládou vydáno a je pravděpodobné, že ani žádné vydáno nebude anebo alespoň ne v nejbližší době.
Poslední „stéblo“ pak ZoET podává v podobě možnosti poplatníka požádat správce daně o
vydání povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu. Podmínkou pro vydání povolení je opět to, že by evidování tržby znemožnilo anebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon té činnosti poplatníka, ze které taková tržba plyne. Pokud by se TJ/SK rozhodla podat žádost o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, musí v žádosti uvést
důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení a tržby, na které se má
povolení vztahovat. Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.
V povolení správce uvede tržby, na které se povolení vztahuje. Přestanou-li být splňovány
podmínky pro vydání povolení, je poplatník povinen oznámit to správci daně do 15 dnů.
Správce povolení zruší, pokud zjistí, že pominuly podmínky pro jeho vydání.
Jak má TJ/SK postupovat, vznikne-li jí povinnost tržby evidovat?
Odpověď je poměrně jednoduchá – musí zprovoznit technické prostředky EET, sloužící ke
komunikaci se správcem daně. O co se konkrétně jedná?
Především musí TJ/SK podat žádost o autentizační údaje. Autentizačními údaji se rozumí
jedinečný kód, pomocí kterého může TJ/SK přistoupit na společné technické zařízení
správce daně umožňující TJ/SK správu

Certifikátu pro evidenci tržeb


Údajů pro správu evidence tržeb.

Žádost může TJ/SK podat pouze jedním ze dvou dále uvedených způsobů




Prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou
s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové
schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Společným technickým zařízením je portál finanční správy, konkrétně https://adisepo.mfcr.cz/adistc/
adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=662373807
Samotný tiskopis je poměrně jednoduchý a požaduje vyplnění pouze několika málo
základních údajů, vztahujících se k osobě poplatníka a jeho místní příslušnosti. Poplatník musí v žádosti uvést, zda požaduje vyšší stupeň zabezpečení prostřednictvím
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autorizační SMS (podobně, jak se již delší dobu používá v některých internetových
bankovnictvích) – v takovém případě musí být v žádosti určeno číslo mobilního telefonu, na který bude autorizační SMS zasílána - a mailovou adresu, na kterou je možno
požádat o obnovu hesla. Podání je možno podepsat pouze s použitím přístupových
údajů do datové schránky, jiný způsob odeslání není možný. Poplatník, nebo jeho zplnomocněný zástupce tedy musí mít k dispozici datovou schránku. V podmínkách TJ/
SK se podle mých zkušeností nejedná o obvyklou praxi. Autentizační údaje by poplatník obdržel zhruba do 3 dnů od podání a to do datové schránky.

Žádostí podanou ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce
daně. Žádost tedy není nutné podávat u svého místně příslušného správce. Autentizační údaje převezme poplatník od správce daně v takovém případě prakticky okamžitě, a to v zapečetěné obálce.
Autentizační údaje slouží pro přístup ke správě certifikátů pro evidenci tržeb a údajů pro
správu evidence tržeb. Přístup je umístěn na webové adrese Ministerstva financí https://
adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/
LoginPage.faces;jsessionid=98231596EB4D2A2421C71AC3B9B13976.ep1ap9.
Správce
daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a postup pro přístup na společné
technické zařízení. Na společné technické zařízení se bude poplatník moci pomocí autentizačních údajů přihlásit následující den po jejich převzetí.
Na základě autentizačních údajů umožní správce daně poplatníkovi získat jeden nebo více
certifikátů pro evidenci tržeb. Tyto certifikáty pak slouží k autentizaci datových zpráv odesílaných správci daně při uskutečnění každé evidované tržby. Certifikáty mají platnost 3 roky,
pak je potřeba přistoupit k jejich obnovení. Ještě před získáním certifikátu musí poplatník
prostřednictvím společného technického zařízení oznámit správci daně údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Požadovanými údaji jsou


Název provozovny – jde o nepovinný údaj




Typ provozovny – stálá/mobilní/virtuální
Stav – aktivní/ přerušená/zrušená



Převažující činnost provozovny – podle výběru z nabídnutého číselníku



Lokalizační údaje podle typu provozovny – například adresa, registrační značka, URL
adresa apod.
Každé provozovně bude správcem daně přiděleno jedinečné číslo, které bude muset poplatník uvádět na účtence, kterou vydá zákazníkovi.
Po získání certifikátu je nutno tento nainstalovat na pokladní zařízení tak, aby bylo možno
evidovat tržby. To je však již téma ryze technické.
Jiří Topinka, daňový poradce

Doporučení ČUS:
ČUS se plně ztotožňuje s uvedeným stanoviskem Ing. Topinky v plném znění. A to
vzhledem k tomu, že se jedná o novou problematiku, kde neexistují žádné judikáty, přičemž každý případ je třeba posuzovat naprosto individuálně. ČUS doporučuje i při
sebemenších pochybnostech, možnost využít závazného posouzení podle § 32 Zákona o
evidenci tržeb. Toto posouzení vydává váš správce daně (místně příslušný finanční
úřad), je zpoplatněno částkou 1000,- Kč a dává subjektu jistotu, že nebude v budoucnu
"trestán" v případě, že se třeba i změní výkladová praxe na základě judikátů.

26

Mediální partneři ČUS

