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Zpráva ze zasedání VV ČUS  

konaného dne 16. 2. 2015 

 

V úvodu únorového zasedání předseda České unie sportu Miroslav Jansta infor-
moval členy VV o výsledcích schůzky s premiérem Sobotkou, která se týkala na-
výšení financování sportu o 3 mld. v krátkodobém horizontu. Rovněž oznámil čle-
nům VV ČUS, že se organizace dopisem ohradila proti informaci vydané NKÚ, 
která interpretací zpochybňuje bezchybný výsledek kontroly NKÚ, provedené v 
ČUS za období 2011 – 2013. 

  

Výkonný výbor se zabýval přípravou 31. valné hromady ČUS. Projednal a schvá-
lil návrh jednacího a volebního řádu 31. valné hromady a osnovu zprávy o čin-
nosti ČUS. Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda seznámil výkon-
ný výbor s předběžnou zprávou o hospodaření ČUS k 31. 12. 2014, komentoval 
předloženou zprávu o majetku k 31.12.2014 a rovněž seznámil přítomné také s 
plánovaným rozpočtem ČUS se známými objemy dat na rok 2015. 

  

Komise pro změnu Stanov ČUS přednesla VV návrh změny Stanov ČUS tak, aby 
vyhovovaly novému občanskému zákoníku. Výkonný výbor ČUS schválil předlo-
žený návrh změny Stanov ČUS doporučený Legislativní radou VV ČUS a sou-
časně i předložený postup dalšího projednávání návrhu stanov. Návrh bude před-
ložen národním sportovním svazům, okresním sdružením a krajským organiza-
cím ČUS k připomínkám. Schválení upravených stanov se předpokládá na dub-
nové 31. VH ČUS.  Stanovy nebudou měnit dosavadní principy fungování organi-
zace, pouze budou přizpůsobeny nové legislativě. 

  

Předseda FAČR a místopředseda ČUS Miroslav Pelta komentoval souvislosti, 
které vedou k úvahám o zapojení ČUS do výstavby budoucího nového sídla ČUS 
na Strahově, které je FAČR připravena stavět v rámci rozvoje a majetkového vy-
rovnání na Strahově. Členové VV se shodli na tom, že ČUS a FAČR budou dále 
hledat optimální řešení. VV ČUS potvrdil jednomyslně záměr pomoci FAČR při 
řešení dílčích problémů výstavby sídla ČUS na Strahově. 

  

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  
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 Vize sportu na dalším schodu 

 

V roce 2012 valná hromada 
České unie sportu stvrdila hla-
sy 73 národních sportovních 
svazů a zástupců 9 029 spor-
tovních klubů a tělovýchovných 
jednot, v nichž bylo sdruženo 1 
428 506 členů, vizi toho, kam 
by se měl ubírat český sport 
poté, co překoná klinickou smrt 
způsobenou pádem Sazky a 
neschopností bývalých vedou-
cích představitelů střešních 
sportovních organizací. Vizi 
začaly sdílet i další sportovní 
subjekty. Dnes je to vize naprosté většiny sportovního pro-
středí v České republice. 

  

Jde o pevnou, náročnou a harmonickou vizi. Předpokládá 
autonomní sportovní svazy jako pilíře sportu, které pečují o 
rozvoj sportovních odvětví, o reprezentaci, o úroveň a kvali-
tu sportu, o systém soutěží, o trenéry, talentovanou mlá-
dež, o prosazení společenské odpovědnosti ke sportu. 

  

Vize chce i silné základní články sportu, sportovní kluby a 
tělovýchovné jednoty, jako stavební kameny, o které se 
pilíře svazů opírají, z nichž čerpají. Odtud se rekrutuje ta-
lentovaná mládež vychovávaná tisíci dobrovolníků. Ti také 
nesou společně s obcemi hlavní tíhu péče o zanedbanou a 
devastovanou sportovní infrastrukturu. Vize počítá i 
s regionální sítí servisních center sportu k podpoře činnosti 
dobrovolníků v základních článcích. V základních článcích 
je grunt sportování občanů, jejich spolkové činnosti 
v krajích, městech a obcích. Zde je fundament pro sociální, 
ekonomické a zdravotní přínosy sportu. 

  

Vize deklaruje starost o záchranu majetku sportovních or-
ganizací. Jednou z cest je vedle stabilní podpory provozu a 
údržby majetku SK/TJ také jeho postupný převod na obce 
v případech, kdy SK/TJ již naplnily poslání z devadesátých 
let minulého století a majetek uchránily před rozkradením. 
Vize má i představu, jak rozvíjet sportovní centra celostát-
ního významu a zajistit rozvoj sportovní a sportovně-
rekreační infrastruktury. 

  

Vize usiluje o větší podporu státní sportovní reprezentace, 
zajištění vrcholového sportu a přípravu vrcholových spor-
tovců. K tomu patří i programy vědy, výzkumu a lékařství 
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ve sportu. Zcela samozřejmým požadavkem je 
naprosto průhledné hospodaření a financování. 

Každá vize je jen souborem zbožných přání, 
když ji neprovází strategie, jak cílů dosáhnout, 
když není jasné, jak naplnění strategie financo-
vat. To neudělá sportovní prostředí samo. To 
musí udělat stát ve spolupráci se sportem. Stát 
je ten, kdo musí stanovit strategické priority, 
„objednat“ si u sportu jejich zajištění a zaplatit za 
„objednané“ nepochybné hodnoty, které sport 
společnosti přináší. 

 V tom došlo v uplynulých dnech k průlomu. Zá-
sadní prohlášení konečně zazněla z úst dvou 
klíčových ministrů. Oba se přitom opírají o prin-
cipy vize rozvoje českého spor-
tu. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mar-
cel Chládek připravuje strategický dokument 
rozvoje českého sportu a vyzval ČUS, Český 
olympijský výbor a další velké sportovní organi-
zace, aby se podílely na přípravě nové koncep-
ce. Na koncepci pracuje také tým předsedy pod-
výboru pro sport Poslanecké sněmovny Jiří-

ho Holečka. Proto lze věřit i v politickou shodu, 
která konečně posune český sport z pitevního 
stolu zpátky na rehabilitaci. 

Druhým rázným slovem bylo vyjádření ministra 
financí Andreje Babiše, který stanovil jasné a 
všem srozumitelné mantinely, za jakých se mů-
že odehrávat financování a tím i realizace nové 
koncepce rozvoje českého sportu. I tyto manti-
nely vycházejí z vize budoucnosti našeho sportu
- reprezentace, kluby, mládež, jasná pravidla, 
definované zdroje, kompetence, kontrola a vy-
hodnocení, transparentnost … 

Na tato zřetelná stanoviska čekal český sport 
dlouhá léta. Snad se sportu začne blýskat na 
lepší časy! Vize jsou k ničemu, dokud je nepro-
vázejí činy. Vypadá to, že jsou naši politici 
k činům konečně odhodlání. K tomu nám nezbý-
vá, nežli fandit. 

 

 
Miroslav Jansta, předseda ČUS 

 

Praha /ROZHOVOR/ – Přerod financování čes-
kého sportu vstoupil do další fáze. Od časů kra-
lování Aleše Hušáka se mnohé mění. „Největší 
a zásadní posun je, že si svazy začaly řešit svůj 
sport samy, bez toho, aby je někdo dirigoval me-
todou cukru a biče, bez toho, aby si někdo kupo-
val nebo zastrašoval jejich předsedy," říká v roz-
hovoru pro Deník Miroslav Jansta, šéf České 
unie sportu (ČUS). „Do vedení ČSTV, současné 
ČUS přišli noví lidé, kteří mají o sportu zásadní 
přehled, nedělají to pro peníze, dělají to 
zadarmo a z přesvědčení, že se český sport od-
píchl ode dna a bude se dále rozvíjet." 

 

A co se naopak zatím podle vás nepovedlo? 

Zatím se nepodařilo přesvědčit politickou repre-
zentaci, že už dávno neexistuje socialistický 
ČSTV, který byl vlastně ministerstvem sportu, a 
25 let nedokázal stát starost o sport adekvátně 
transformovat a nahradit. Situace v kultuře, i 
když si představitelé kultury stěžují, je čtyřikrát 
lepší než ve sportu. Teprve teď se snad začíná 
blýskat na lepší časy. Po prohlášení ministra 
financí Babiše, po krocích ministra Chládka by 
se snad mohlo podařit, že se sport zase prosadí 
na místo, kam patří, tzn. na jedno z předních 
míst celospolečenského významu, a stane se 
věcí, o kterou se stát bude starat. 

 

Příjem sportu od státu není pevně definován. V 
čem vidíte hlavní důvod, proč to tak je? 

Sport je na okraji zájmu politické reprezentace, 
není vnímán, neměl dosud - obrazně řečeno - 
svého ministra. Pro politickou reprezentaci skon-
čila transformace sportu v podstatě předáním 
Sazky sportovcům (nakonec se ukázalo, že to 
bylo předáno jen úzké skupině okolo Aleše 
Hušáka) a přijetím deklaratorního a bezzubého 
zákona o sportu. Jinak se v minulosti odevzdal 
spolkům majetek, který byl v socialistickém 
vlastnictví, nedalo se k tomu financování, neře-

Miroslav Jansta: Sportovci by měli 

být vůči politikům ráznější 

Téma: Česká unie sportu 
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šily se investice, přestala výchova trenérů, takže 
80 procent všech výdajů táhnou dobrovolníci a u 
dětí a mládeže rodiny, což třeba v Německu je 
jen asi na 50 procent. Tím pádem zastarala in-
frastruktura a nemyslí se ani na dostatečnou 
výchovu ve školách. Teď sport má svého minis-
tra, protože ministr Chládek se chová nejen jako 
ministr školství, ale i sportu a věřím, že se to ve 
sportovním prostředí projeví. 

 

Vy i šéf Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří 
Kejval argumentujete u vládních činitelů, že ČR 
je na tom v tomto směru pomalu nejhůře z EU. 
Nezabírá to? 

Českému sportu chybí lobby. Za dvacet let tu 
nevyrostla vůbec sportovní lobby, přestože jsme 
dosáhli vynikajících výsledků, především v deva-
desátých letech, a to hlavně v individuálních 
sportech. Sportovci by měli být ráznější vůči po-
litikům, nejen když se s nimi fotí, objímají a když 
jim gratulují. Na rozdíl od kultury to ve sportu 
není. Dlouhá léta sportovní lobby řídil Aleš 
Hušák. Hlídal si, aby ho nikdo nepřerostl, kupo-
val si politiky, kupoval si sportovce a takhle to 
dopadlo. Teď je potřeba vybudovat novou spor-
tovní lobby, aby se sportovci nebáli říct si o to, 
co jim patří, aby mohli vůbec řádně sportovat. 

 

Navíc došlo před časem i k jistému názorovému 
rozporu mezi vaší unií a ČOV. V čem spočíval? 

Nejde o rozpor. Jde o hledání postupů a o vý-
měnu názorů na vybudování nové struktury čes-
kého sportu. Jsem zastánce decentralizace 
sportovních spolků, protože situaci vnímám i ja-
ko majitel klubu a vím, co můj klub potřebuje. 
Nepotřebuji od ČOV, ČUS nic, potřebuji legisla-
tivní podmínky na to, abych si získal peníze a 
sehnal dobré trenéry, a o ostatní se postarám 
sám. Jako předseda svazu potřebuji zajistit pe-
níze pro reprezentaci na výchovu špičkové mlá-
deže. To jsou moje názory. Jirka Kejval má urči-
té jiné představy, diskutujeme o tom. Jsem za-
stánce toho, aby bylo ministerstvo sportu, aby-
chom nebudovali silnou střešní organizaci, pro-
tože máme velké množství suverénních spolků. 
Spíš potřebujeme koordinaci společného postu-
pu. Je dobře, že máme o čem diskutovat. Není 
to duel mezi Kejvalem a Janstou, ale i ostatní 
předsedové svazů přemýšlejí hlavou a diskutuje-
me o tom. 

 

Už jste si vše s Jiřím Kejvalem vyříkali? 

To bylo vždycky v klidu. Spíš to rozdmýchalo 
okolí, které to stavělo do krajních pozic. Já dis-
kusi nikdy nevnímal jako vyhrocenou. 

 

Máte společnou strategii, jak získat více peněz 
do sportu, nebo je každý ze subjektů shání po 
vlastní linii? 

Myslím, že hlavně v posledních měsících a týd-
nech hledáme jednoznačně shodu. 

 

A kardinální otázka: nebylo by vhodnější řídit 
celý český sport pouze jednou z těchto institucí? 

Ani jedna instituce nemůže řídit sport. Sport není 
řiditelný. Nedá se řídit, jako se nedá řídit kultura. 
Sport je u nás složen z tisíců svébytných spolků 
a ty si musí řídit sport ve své působnosti po 
svém. Nejde to dělat jako za socialismu, že byl 
jeden „nadřízený" pseudospolek ČSTV. To už 
nebude a naštěstí to ani nejde. Hlavním garan-
tem sportovních odvětví jsou příslušné svazy, 
které pomáhají klubům v jejich činnosti. Základ-
ními kameny jsou kluby. Střešní organizace ne-
můžou nic řídit. Nemají pravomoc něco řídit, mo-
hou jen vytvářet servis, podporu, zastupovat své 
členy ve věcech, kterými je jejich členové pověří. 
ČOV,ČUS i třeba Sdružení sportovních svazů 
jsou organizace, které pomáhají a zajišťují ser-
vis. Třeba fotbalový svaz řídí svoji ligu, další 
svazy řídí organizování sportovních akcí svého 
odvětví, a to je všechno, kdo a co může řídit. 

 

Pokud více financí od státu nedostanete, kde je 
chcete shánět? Existují i alternativní zdroje fi-
nancování? 

To je poměrně zásadní otázka. Když bude sport 
jen soukromá zábava, tak potom stát nemůže 
kritizovat sportovce, jak sportují. Ale sport není 
jen soukromá zábava, má velký celospolečen-
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ský dopad, má vliv na zdraví lidí, sociální 
soudržnost a návyky i obrovský ekonomický vý-
znam. Zde musí nastoupit odpovědnost státu. 
Jestliže firmy, které se zprivatizovaly, nepřispí-
vají na sport tak, jak to dělají ve svých mateř-
ských zemích, jestliže jsme opravdu ve financo-
vání v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě 
na konci ocasu, pokud jde o srovnání v rámci 
HDP k rozpočtu, tak to je odpovědnost politiků a 
vlád. My na to poukazujeme a budeme poukazo-
vat. Pokud vláda nesplní volební program stran, 
které ji tvoří, ani nedodrží programové prohláše-
ní, jež je ambiciózní a dobré, pokud jde o sport, 
tak to bude i její odpovědnost a politici budou 
muset říct, proč to nesplnili. 

 

Co třeba sponzoři? Zvýšil se jejich zájem v po-
slední době? 

Právě proto, že klesá sponzorování polostátních 
firem, které by měly dávat příklad těm zahranič-
ním, bohužel zájem sponzorů uvadá a sponzo-
ring celkově klesá. Další otázka, která nastupu-
je, je společenská zodpovědnost firem a co s tím 
stát udělá, protože sportovci sami si s tím nepo-
radí. 

 

Dokázal byste říci, které sporty jsou pro ně 
nejatraktivnější? 

Fotbal, hokej a určitě další kolektivní sporty, kte-
ré hrají mezinárodní soutěže. Pak jsou to přede-
vším představitelé individuálních sportů, kteří 
vynikli a jsou schopní, především mezinárodně, 
reprezentovat značku, kterou firmy chtějí propa-
govat. 

 

A kteří sportovci - a proč? 

Určitě jsou to ti, kteří jsou komunikativní a umějí 
se dobře prodat nebo mají někoho, kdo jim v 
tom pomáhá. Není sportovec jako sportovec, 
jako není člověk jako člověk. Může být sporto-
vec, který odvádí jedinečný sportovní výkon, ale 
je to introvert a neumí se prodat, a pak je sporto-
vec, který vyhraje, a ještě to umí odkomunikovat 
a umí to prodat. Je to jako u lidí v jiných profe-
sích. 

 

Mezi finanční silou svazů u nás existuje až pro-
pastný rozdíl. Snažíte se tedy upřednostňovat 
při přidělování prostředků ty, které si na sebe 
hůře vydělají, než například fotbal a hokej? 

To nejde, tam se musí nastavit pravidla a stát 
musí garantovat podmínky tak, aby mohl zajistit 
reprezentaci, aby mohl vychovávat špičkovou 

mládež. V tom ostatním si svazy musí poradit, to 
je na představitelích svazů, nemůžeme tady bu-
dovat sportovní komunismus. 

 

Ale jak podnítit financování mládeže? Kudy vede 
cesta? 

Právě zde je základní a kardinální úloha státu, 
kdy musí už od dětství a od základní školy budo-
vat vztah ke sportu a ke sportování. Zde je prá-
vě úloha školy a klubů, která se ztratila. Byla ta-
dy a bývalé Československo se tím mohlo ve 
východním bloku pyšnit, protože na přelomu še-
desátých a sedmdesátých let se třeba Francouzi 
inspirovali některými prvky naší státní přípravy 
ve sportu. Měli jsme zrušit ideologii, měli jsme 
zrušit ČSTV, ale tu provázanost škol a klubů 
jsme měli ponechat. 

 

Snažíte se argumentovat i klesající fyzickou 
zdatností české mládeže? 

Tady není potřeba argumentovat, ta je očividně 
otřesná. Stali jsme se nejtlustším národem v Ev-
ropě, to je do nebe volající. 

 

Pomohou akce, jako je například Olympijský ví-
ceboj? 

Rozhodně, ale to jsou jen třešničky na dortu, 
potřebujeme systémovou změnu. 

 

Napadá vás nějaký podobný projekt, který by 
vaše unie mohla zaštítit? 

My máme vlajkový projekt pro kluby, a to je 
ČUS - Sportuj s námi! Loni, když jsme s projek-
tem začínali, jsme měli 200 akcí a letos už ka-
lendář čítá 500. Je potřeba projekt dostat do 
každého města, do každé obce, aby se stal ma-
sovou záležitostí. 

 

Někdejší ČSTV, předchůdce unie, kritizovali za 
přebujelou administrativu. Nakolik jste ji „osekali" 
nyní? 

ČUS zaměstnává 167 lidí, přes 85 procent z to-
ho v dělnických profesích. Jsou to hlavně lidé, 
kteří zajišťují provoz ve sportovních centrech na 
Zadově, v Nymburce a v Podolí, která ČUS 
vlastní a provozuje. Na Strahově sedí 14 lidí, 
kteří řídí organizaci a zajišťují administrativu, 
finanční a právní záležitosti společnosti, věnují 
se koncepční a odborné činnosti a především 
zajišťují servis svým členům - 74 národním spor-
tovním svazům, 9029 sportovním klubům a tělo-
výchovným jednotám, v nichž je sdruženo 1 428 
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Dotaz : Jako trenér někdy řídím vozidlo v majetku sportovního 
klubu, přepravuji sportovce a lodě. Nejsem zaměstnancem, ale 
vykonávám tuto činnost jako OSVČ. Musím absolvovat nějaké 
školení? 

 

Odpověď: Pokud vozidlo řídí osoba jakožto OSVČ, je na ní, 
aby zajistila, že splňuje příslušné podmínky (tj. aby měla 
příslušné řidičské oprávnění, měla případně školení, které je 
vyžadováno pro řízení vozidel některých skupin - třeba skupiny 
D a D1, lékařskou prohlídku, která je od určitého věku 
požadována apod.). Mezi vlastníkem vozidla (klubem) a 
uživatelem (OSVČ) by měla být uzavřena smlouva, která bude 
řešit podmínky, za kterých je uživatel oprávněn vozidlo 
používat. Zejména by tam mělo být upraveno řešení pro 
případ, kdy vznikne na vozidle škoda a pojišťovna odmítne plnit 
buď vůbec nebo v plné výši, protože uživatel bude řídit, aniž 
k tomu bude způsobilý (nebude mít např. požadovanou 
lékařskou prohlídku apod.). Pro takový případ by měla být 
sjednána povinnost uživatele nahradit klubu škodu v plné výši. 

LPO ČUS 

Řízení vozidel 

Řízení vozidla, které není ve vlastnictví uživatele 

506 členů. A taky je potřeba říci, že rozpočet 
současné administrativy ČUS pracující na Stra-
hově ve srovnání s bývalým ČSTV poklesl oproti 
roku 2006 o více než 40 procent, čímž kopíruje 
pokles celkových dotací do sportu. 

 

Přiznejte, ještě vás tato práce baví? Neříkáte si 
někdy, že byste se radši věnoval třeba jen bas-
ketbalistům Nymburka? 

 

Rád bych, ale to bych na to musel mít podmínky. 
Všechno, co dělám, dělám proto, aby nejen bas-
ketbal, ale i všechny ostatní sporty měly vytvoře-
né podmínky, protože to jsou všechno spojené 
nádoby. Proto jsem toto začal dělat, jinak by mě 
ani nenapadlo být předsedou tak velkého spolku, 
jako je ČUS. 

 

Když už toho máte přece jen plné zuby, jak se 
nejlépe odreagujete? 

 

Musím to vždycky překonat a přemýšlím, jak to 
udělat. Ale když se opravdu potřebuju odreago-
vat, tak se rád podívám na historické filmy a wes-
terny nebo si opětovně otevřu nějakou knihu od 
Oty Pavla, Hrabala či Kundery. 

 

http://www.denik.cz/ekonomika/jansta-s...-vuci-
politikum-raznejsi-20150305.html 

 

http://www.denik.cz/ekonomika/jansta-s...-vuci-politikum-raznejsi-20150305.html
http://www.denik.cz/ekonomika/jansta-s...-vuci-politikum-raznejsi-20150305.html
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Začalo hledání nejlepšího trenéra mládeže 
 

V Česku je hodně trenérů mládeže, jejichž úsilí 
stojí za to ocenit slovem „díky“. Vyberme společ-
ně ty, kteří si to zaslouží nejvíc. Nová sportovní 
soutěž „Díky, trenére“, která hledá nejlepšího 
trenéra mládeže v Česku, začala 
2. března 2015 V ní kdokoliv, děti, 
jejich rodiče, funkcionáři sportovních 
svazů i sami trenéři, na webové 
stránce www.dikytrenere.cz může 
nominovat do 14. června 2015 toho, 
koho považuje za nejlepšího. 

 

Soutěž organizovaná Spolkem pro 
podporu mládežnického sportu chce 
ocenit ty, kteří své svěřence umí ne-
jen naučit kopat do míče, dobře pla-
vat či zahrát forehand, ale přivedou 
je i k trvalému sportování, mají k nim 
vřelý vztah a vedou je k fair play. „Na 
trenéry mládeže se často zapomíná. 

„Soutěž “Díky, trenére“ to chce změnit,“ říká za 
organizátory Jiří Uhlíř. 

 

Zúčastnit se soutěže je jednoduché. Stačí, když 
kdokoliv zaregistruje na www.dikytrenere.cz kon-

Společně s vámi chceme vybrat ty nejlepší a říct: 

„Díky, trenére“.  

Dovolte nám představit novou soutěž, která má za cíl zvýraznit práci dobrovolných trenérů mlá-

deže, kteří přivádějí děti ke sportu a pohybovým aktivitám. 

http://www.dikytrenere.cz
http://www.dikytrenere.cz
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ČUS mezi top společnostmi ČR 

Na sedmdesát českých společností představuje v projektu 
"Mapa úspěchu" unikátní příběhy, které popisují jejich cestu za 
podnikatelským úspěchem. Diváci České televize, posluchači 
Českého rozhlasu a čtenáři Deníků mohou sledovat  od 15. října 
2014 příběhy společností, které se mohou hrdě ohlédnout za 
svojí minulostí. Osudy a úspěchy firem dokladují i proměny 
české společnosti za posledních pětadvacet let. Jsme rádi, že 
Česká unie sportu byla vybrána mezi nejúspěšnější. 

  

Příběh ČUS: http://www.mapauspechu.cz/cs/mapa-uspechu/
ceska-unie-sportu-10110#video 

Mapa úspěchu 

ČUS mezi top společnostmi ČR 

takt na oblíbeného trenéra. Vlastně už tím ho 
ocení, poděkuje mu za jeho práci a pošle 
v soutěži do další fáze. Do soutěže se může při-
hlásit i sám trenér nebo trenérka. 

 

Trenérem mládeže 2015 se může stát trenér 
z jakéhokoliv sportovního odvětví. Nejlepší 
z nich vyhraje pobyt pro sebe a svého svěřence 
v jednom z prestižních světových tréninkových 
center v hodnotě 100 000,- korun. Jeho klub či 
oddíl dostane přilepšení 50 000,- korun na pří-
pravu dětí. Ty se navíc poznají a zatrénují si se 
svými idoly, nejlepšími českými sportovci. 

 

Jedním z podporovatelů soutěže „Díky, trenére“ 
je i fotbalový trenér Pavel Vrba. Dodnes vzpomí-
ná na své trenéry z dětství. „Právě oni zaseli zrn-
ko toho, že se pořád živím fotbalem a mám z něj 
velkou radost. Touto cestou jim chci poděkovat, 
že mě tak vedli a fotbal mě nepřestává bavit ani 
v padesáti letech,“  říká Pavel Vrba, fotbalový 
trenér české reprezentace.  

Cílem kampaně je připomenout a zvýraznit 
důležitost trenéra pro to, jak přivést děti ke 

sportování.  

 

Více informací o soutěži se dozvíte na 
www.dikytrenere.cz, .  

 
 

http://www.mapauspechu.cz/cs/mapa-uspechu/ceska-unie-sportu-10110#video
http://www.mapauspechu.cz/cs/mapa-uspechu/ceska-unie-sportu-10110#video
http://www.dikytrenere.cz
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V lednu 2015 prezentoval ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy zástupcům rozhodují-
cích spolků „Hlavní směry koncepce a strate-
gie sportu do roku 2020“. Na TK dne 
12.2.2015 pak vyzval sportovní prostředí k 
předložení vlastních návrhů: Ministerstvo škol-
ství rozpracovalo koncepci sportu v ČR na 
roky 2016 - 2020. Ministr školství Marcel Chlá-
dek nyní nabízí zastřešujícím sportovním or-
ganizacím a svazům, zejména Českému 
olympijskému výboru, České unii sportu, Sdru-
žení sportovních svazů ČR a České obci so-
kolské, aby se podílely na finalizaci nové kon-
cepce sportu a předložily své návrhy a připo-
mínky. Tyto organizace dostanou podle minis-
tra školství čas na připomínky do konce břez-
na tohoto roku. Nová koncepce financování 
sportu bude následně předložena Národní ra-
dě pro sport a podvýborům Poslanecké sně-
movny a Senátu k připomínkám. "Chci, aby 
došlo k velmi dramatické změně systému - 
aby byl přehlednější, adresnější a v neposled-
ní řadě také transparentnější," říká Marcel 
Chládek ke koncepci sportu. 

Podle něj jde také o reakci na nedávnou zprá-
vu NKÚ, která konstatovala milionová pochy-
bení při financování sportu v letech 2011 - 
2013, tedy ještě před jeho příchodem do úřa-
du. „Většina nedostatků, na které zpráva upo-
zorňuje, byla odstraněna již v loňském roce. 
Mým cílem je však pokračovat v krocích, které 
zaručí, že bude financování sportu naprosto 
cílené a transparentní,“ říká ministr školství 
Marcel Chládek. 

Podle svých slov bude ministr Chládek na zá-
kladě nové koncepce financování sportu, jejíž 
finální podoba vznikne i na základě této výzvy, 
požadovat navýšení finančních prostředků o 3 
miliardy korun. 

„Hlavním cílem nové koncepce je rozvoj spor-
tu na všech úrovních a zajistit, aby se finanční 
prostředky dostaly k samotným sportovcům na 

základě jas-
ných parame-
trů a neztrá-
cely se v ne-
přehledných a 
neprůhled-
ných finanč-
ních tocích. 
Podstatou 
nové koncep-
ce je zejména 
to, aby měla 
každá vynalo-
žená koruna 
zcela konkrét-
ní a dohledatelný účel a konkrétního příjemce. 
Sportovci by měli osobně pocítit, že konečně 
nastala změna k lepšímu, a že peníze určené 
sportovcům k nim také dorazí,“ dodal ministr 
Chládek. 

Současně 21. února 2015 představil svůj ná-
vrh, „Věcný záměr/osnova koncepce státní 
podpory sportu v ČR“ i předseda podvýboru 
pro sport Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Bc.Jiří Holeček. I tento materiál, projedna-
ný s představiteli sportovního hnutí, obsahoval 
podnětné návrhy.  

Česká unie sportu, oba návrhy přivítala a roz-
hodla se na ně reagovat obratem, neboť kon-
cepční a strategické otázky sportu a jeho fi-
nancování jsou dlouhodobě největší slabinou 
podpory českého sportu. Materiál vypracova-
ný ČUS má dvě části. “Obsahové teze Kon-
cepce podpory sportu“ a „Návrh změn Progra-
mů státní podpory sportu pro rok 2016“ Mate-
riál projednal VV ČUS 10. 3. 2015 se závěrem 
předložit jej k dalšímu jednání se zástupci 
sportovního prostředí a kompetentními orgány 
MŠMT. 

Při zpracování materiálu se vycházelo z před-
pokladu, že současná dotační politika státu i 
způsob rozdělování finančních zdrojů plně ne-
akcentuje potřeby široké škály sportovního 
prostředí. Současně vykazuje značné prvky 
nedostatečnosti a nesystémovosti. Zvláště 
pak oblast „sportu pro všechny“ tj. zdravotní a 
sociální oblast sportu je současnými doku-
menty MŠMT silně podhodnocena jak v oblas-
ti finanční, tak v oblasti motivační a programo-
vé vybavenosti. Česká unie sportu si plně uvě-
domuje nutnost nového nastavení státní pod-

 Sport se musí podílet na nové koncepci MŠMT 
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Datová schránka  

Právnická osoba - nezapsaná v obchodním rejstříku 

 

Způsob, resp. proces zřízení datové schránky se liší podle typu subjektu, pro který má být datová schrán-

ka zřízena. Typ subjektu určuje, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou ze zákona, tedy automatic-

ky, nebo o datovou schránku zřizovanou na žádost. Datové schránky ze zákona mají tyto typy subjektů: 

orgán veřejné moci; notář, exekutor, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společ-

nosti a družstva); právnická osoba zřízená zákonem; podnikající fyzická osoba - advokát, daňový porad-

ce, insolvenční správce. Ostatní fyzické osoby a právnické osoby datovou schránku nemají pokud si oni 

nepožádají. 

Subjektům, kterým je zřizována datová schránka na žádost: Ostatní typy právnických osob, zapsa-

ných ve veřejných rejstřících (viz zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzic-

kých osob) - spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společ-

nosti  - spadají v kvalifikaci ISDS do kategorie „právnická osoba, které se zřizuje datová schránka 

na žádost“.  

 

Jak se datová schránka zřizuje? 

 Datová schránka pro právnické osoby nezapsané v obchodním rej-
stříku je nepovinná, zřizuje se výhradně na žádost osoby oprávněné 
jednat jménem dotčené právnické osoby. 

 Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky. 

 Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné. 

Jak a kde se podává žádost? 

 Osobně na Czech POINTu -  

Zažádejte na Kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT, kte-

ré najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských 

úřadů či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů 

pory všech oblastí sportu, od reprezentace státu 
a výchovy sportovně talentované mládeže, až po 
podporu každodenní zvyšování kvality života 
občanů prostřednictvím přístupu k pohybovým 
aktivitám. V předkládaných materiálech, které 
vycházejí z dlouhodobých zkušeností ČUS, tedy 
předpokládá definování všech institucionálních, 
legislativních i finančních nástrojů, které poskyt-
nou záruky rozvoje všech oblastí sportovního 
prostředí.  

 

Redakce ČUS 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/62
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a některých zastupitelských úřadech. Totožnost žadatele je na kontaktním místě ověřována dle 

předloženého dokladu. V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žá-

dost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný 

dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. 

Tento dokument musí být úředně ověřen  

Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě 

rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor 

datové schránky. Ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána 

k posouzení Ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti 

(číslo jednací). 

 Písemně v listinné podobě  

Vyplňte elektronický formulář žádosti (zfo, 91kB)  a vytiskněte jej. K vyplnění žádosti použijte pro-

gram Software602 Form Filler (lze stáhnout zde). 

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra, viz Kontakty. 

(Ministerstvo vnitra; Nad Štolou 3; poštovní schránka 21; 170 34 Praha 7 ) 

 Elektronickou poštou 

Elektronicky vyplněnou žádost (zfo, 91kB), opatřenou uznávaným elektronickým podpisem, zašlete 

elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti použijte program Software602 

Form Filler. 

Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je datová 

schránka zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů 

Zrušení datové schránky 

Ministerstvo zruší datovou schránku právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby, 

případně ode dne jejich výmazu ze zákonem stanovené evidence. 

Znepřístupnění datové schránky 

 Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby, a to případně i zpětně, ke dni jejího 

výmazu ze zákonem stanovené evidence. 

 Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby rovněž na žádost osoby oprávněné 

jednat jménem právnické osoby nebo Administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou Ministerstvo 

zřizuje na žádost. 

 Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnemnásledujícím po dni podání 

žádosti. 

 Znepřístupněnou datovou schránku právnické osoby Ministerstvo zpřístupní na žádost osoby opráv-

něné jednat jménem právnické osoby nebo Administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. 

Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve 

uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění  

 Do znepřístupněné datové schránky již nemůže být doručováno ani z ní odesíláno a po 3 letech je 

úplně zrušena 

V případě zřízení datové schránky musíte počítat s tím, že přes datovou schránku se vyřizují veš-

keré úkony od a vůči orgánům veřejné moci (např. od roku 2015 je povinné podání daňových při-

znání na finanční úřad přes datovou schránku - pokud ji máte, apod.). 

Více informací na www.datoveschranky.info nebo http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/sport-a-pravni-praxe/

datova-schranka.html 

Redakce Zpravodaje ČUS 

https://www.datoveschranky.info/documents/1744842/2717996/zadost_zrizeni_ds.zfo/42ee7c26-16dd-427f-94c8-319453efdae4
http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler
http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler
http://www.mvcr.cz/clanek/dotazy-920075.aspx
https://www.datoveschranky.info/documents/1744842/2717996/zadost_zrizeni_ds.zfo/42ee7c26-16dd-427f-94c8-319453efdae4
https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/slovnik-pojmu#elektronicky-podpis
mailto:posta@mvcr.cz
http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler
http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler
http://www.datoveschranky.info
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/sport-a-pravni-praxe/datova-schranka.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/sport-a-pravni-praxe/datova-schranka.html


 

 

13  Mediální partneři ČUS 

 WADA se dohodla s Keňou 

Světová antidopingová agentura WADA podepsala dlouho očekávaný dokument o spolupráci v boji 
proti dopingu v této africké zemi. 

Jak jsme již několikrát uváděli v našem bulletinu, byla nekvalitní práce Keňské antidopingové organi-
zace v minulosti několikrát kritizována jednak  Mezinárodní atletickou federací IAAF, tak i WADA, což 
nakonec vedlo k odvolání celé antidopingové organizace v této zemi.  

Společným úsilím Norské antidopingové organizace (ADN), Čínské antidopingové organizace 
(CHINADA), nově ustanovené Keňské antidopingové organizace (ADAK) a také Ministerstva sportu, 
kultury a umění  a v neposlední řadě i Světové antidopingové agentury WADA byla podepsána 
v hlavním městě Nairobi smlouva o zřízení a spolupráci při naplňování poslání místní antidopingové 
organizace v boji proti dopingu ve sportu. Při své práci bude Keňská organizace využívat letité zkuše-
nosti z práce dvou významných organizací v Norsku a v Číně. 

Keňská antidopingová organizace  se při své práci především zaměří na vzdělávání sportovců a jejich 
doprovodu, testování sportovců a také na práci výzvědných služeb, které budou monitorovat hlavně 
případnou výrobu a dodávky zakázaných látek do sportovních center a mezi sportovce. Na tomto pro-
jektu se budou významnou měrou dále podílet i Regionální antidopingová organizace (RADO)“Africká 
zóna V“ a Národní olympijský výbor. 

Generální ředitel WADA-David Howman -  prohlásil k právě uzavřené dohodě: “Nová smlouva pode-
psaná čtyřmi partnery nám umožní lépe naplňovat myšlenky a poslání čistého sportu v Keni.  Je to 
dobrá zpráva pro Keňu a všechny čisté sportovce na celé naší planetě.“ 

 

 Kreuziger se odkládá 

Podle nejnovějších informací z dobře informovaných kruhů se zatím jednání Sportovního arbitrážního 
soudu (CAS) v Lausanne v kauze Romana Kreuzigera posouvá minimálně do dubna až května. 
Zatím Kreuziger stále závodí, naposledy na etapách v Ománu... 

Kreuziger a jeho obhájce doktor Šťovíček stále tvrdí: “Doložili jsme vše, co jsme měli a byli jsme 
zcela otevření. Všechny zúčastněné strany měly dost prostoru, aby spisy nastudovaly. Byli bychom 
rádi, kdyby se i ostatní snažili, aby se vše co nejdříve povedlo uzavřít.“ 

 Zdá se však, že arbitráž nikam nespěchá a jak z dávných případů např. Armstronga i Contadora 
víme, CAS si často dává na čas... 

Kreuziger je stále pln optimizmu, že soud ve Švýcarsku pro něho dopadne dobře. Opačného názoru 
jsou však hlavní jeho oponenti z řad čelných představitelů Mezinárodní cyklistické unie UCI. 

 

 Bulletin ADV ČR - únor 2015 

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz. 

  

Michal Polák, ADV ČR 

  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Kalendář akcí Sportuj s námi! - březen/duben 2015 

I v roce 2015 Vás budeme ve Zpravodaji ČUS pravidelně informovat o akcích probíhajících v  projektu 
ČUS - Sportuj s námi! Po úspěšném nultém ročníku 2014, v jehož rámci se uskutečnilo na 180 
sportovních akcí ve více než 40 sportovních disciplínách na území celé ČR, se úspěšně rozběhl první 
ročník, který Vám v roce 2015 nabídne více jak 500 akcí. 

Zde Vám nabízíme přehled akcí od 7. března 2015. Více o projektu, ale i jednotlivých akcích se dozvíte 

na stránkách  www.cus-sportujsnami.cz 

 

Březen 

07.03.2015  Borecký půlmaraton, Velký Borek 

07.03.2015 Finále Českomoravského poháru v běhu na lyžích, Nové Město na Morvě 

07.03.2015  Lázské Nemehlo, Láz 

07.03.2015  Lyžařský pohár Vysočiny, Velké Meziříčí 

08.03.2015  Bílovický Koláč, Bílovice nad Svitavou 

13.03.2015  Opavský siláček, Opava 

14.03.2015  Jarní pohár H.B. mostové jeřáby cup ve stolním tenise, Prachatice 

14.03.2015  Přerovská padesátka, Přerov 

14.03.2015  Sedlecký pohár, Karlovy Vary - Sedlec 

14.03.2015  Turnaj ve stolním tenise, Střelná 

14.03.2015  Učíme se bruslit, Třebíč 

15.03.2015  Klatovská desítka, Klatovy 

21.03.2015  Příbramský aquatlon, Příbram 

21.03.2015  Turnaj fotbalových přípravek, Srbice 

21.03.2015  Veřejné lyžařské závody TJ Sokol Mosty, Mosty u Jablunkova 

21.03.2015  Vyběhneme za Sluníčkem, Opava 

22.03.2015  Jarní snowboardslalom, Stachy 

24.03.2015  Zimní sportovní hry v bruslení, Černošice 

28.03.2015  Běh Kyselkou 2015, Bílina 

28.03.2015  Jarní běh, Přerov 

28.03.2015  Jarní pochod, Plzeň - Černice 

28.03.2015  Klínovecký Supercross, Loučná pod Klínovcem 

31.03.2015  Kid’s athletics základních škol, Karviná  

 

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/borecky-pulmaraton/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ceskomoravsky-pohar/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lazske-nemehlo/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/bilovicky-kolac/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/opavsky-silacek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-pohar-h-b-mostove-jeraby-cup-ve-stolnim-tenise/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/prerovska-padesatka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sedlecky-pohar/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-ve-stolnim-tenise/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ucime-se-bruslit/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/klatovska-desitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pribramsky-aquatlon/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-fotbalovych-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejne-lyzarske-zavody-tj-sokol-mosty/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vybehneme-za-slunickem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-snowboardslalom/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zimni-sportovni-hry-v-brusleni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-kyselkou-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-beh/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-pochod/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/klinovecky-supercross/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kids-athletics-zakladnich-skol/
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Biatlon 

Domácí závod SP v Novém Městě na Moravě zahájila česká smíšená štafeta druhým místem (V. Vít-
ková, G. Soukalová, M. Šlesingr a O. Moravec). Bronz přidala ve sprintu Veronika Vítková. Za zmínku 
stojí také dosažení rekordní návštěvy 104 tisíc diváků za 3 závodní dny. 

Veronika Vítková doběhla třetí ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů na SP v norském Oslo. České 
biatlonistky (E. Puskarčíková, G. Soukalová, J. Landová a V. 
Vítková) přidaly třetí triumf v závodu štafet v tomto ročníku 
SP. 

Kvarteto Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šle-
singr, Ondřej Moravec vyhrálo úvodní smíšenou štafetu na 
MS ve finském Kontiolahti. 

 

Lyžování 

Šárka Strachová obsadila třetí místo ve slalomu SP ve slo-
vinském Mariboru. 

Roman Koudelka skončil třetí v závodu SP v německém Titi-
see-Neustadtu. 

Šárka Strachová vybojovala čtvrtou medaili v kariéře ve sla-
lomu na MS, na šampionátu v americkém Beaver Creeku 
obsadila třetí místo. 

Skirkosařka Andrea Zemanová se ve švédském Aare poprvé 
v kariéře probojovala na stupně vítězů ve SP, když vybojova-
la druhé místo. 

Lukáš Bauer získal na MS v klasickém lyžování ve švédském 
Falunu stříbrnou medaili v závodu na 50 km klasicky s hro-
madným startem. 

 

Blahopřejeme 

V souladu se Stanovami ČUS svolává Výkonný výbor České 
unie sportu (usnesením č. 15/39/504 ze dne 13. ledna 2015) 

31. valnou hromadu ČUS na sobotu dne 25. dubna 2015, 

která se uskuteční ve Sportovním centru Nymburk. 

Valné hromady se zúčastní zástupci 74 sportovních svazů a 77 
okresních sdružení ČUS. Hlavními body programu je schválení 
hospodaření ČUS a změna stanov dle nového občanského 
zákoníku  

Svolání 31. valné hromady České unie sportu 
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Pozemní hokej 

České pozemní hokejistky získaly poprvé medaili na halovém MS. Na šampionátu v německém Lipsku 
porazily v souboji o bronz Rakušanky. 

 

Rychlobruslení 

Karolína Erbanová završila sprinterský SP v nizozemském Heerenveenu třetím místem v závodě na 
1 000 m. 

Martina Sáblíková vybojovala na MS na jednotlivých tratích v nizozemském Heerenvenu tituly mistryně 
světa na 3 a 5 tisíc metrů. První medaili získala Karolína Erbanová v závodu na 1 000 m, když obsadila 
třetí místo. 

Karolína Erbanová vybojovala bronzovou medaili na MS na sprinterských tratích v kazašské Astaně. 

 

Snowboarding 

Ester Ledecká vyhrála závod SP v paralelním obřím slalomu v německém Sudelfeldu. 

Ester Ledecká obsadila třetí místo v závodě SP v paralelním obřím slalomu v japonské Asahikawě. 

 

Světová zimní univerziáda - Slovensko a Španělsko 

Petr Horák, Martin Mikyska - snowboarding - slopestyle muži - zlato a bronz  

Pavla Kllicnarová - sjezdové lyžování - super kombinace ženy - stříbro 

Nikol Kučerová - skicross - ženy - zlato 

Adam Zika - sjezdové lyžování - kombinované hodnocení alpských disciplín - stříbro 

 

 

 

Blahopřejeme 
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