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Česká unie sportu poskytne klubům a jednotám finanční pomoc 

 

V úterý 14. listopadu se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. 
Jeho členové reagovali na skutečnost, že ministerstvo školství letos nepřipustilo vyplacení do-
tací sportovním klubům a tělovýchovným jednotám z Programu IV. V této souvislosti schválili 
přípravu k poskytnutí podpory z vlastních zdrojů ČUS členským subjektům v částce sedmi mili-
onů korun. Tato podpora, která by měla pokrýt nejpalčivější případy, bude urychleně projedná-

na, a ještě do konce listopadu schválena i distribuována. 

  

Výkonný výbor ČUS také vyslechl informaci o ustavení expertní skupiny zástupců svazů dvou největ-
ších sportovních spolků v České republice – České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR. Je-
jím hlavním cílem je změna současné legislativy financování sportu vzhledem k jeho specifickému po-
stavení a také na základě doporučení Evropské unie. 

  

„Tato skupina bude jednat s představiteli vlády, ministerstva školství i zástupci jednotlivých politických 
stran. Výsledkem musí být nejen vytvoření samostatného orgánu státní správy s úkolem podpory roz-
voje sportu, ale i další systémové kroky, jež zajistí transparentní a nezpochybnitelné financování těm 
spolkům, které se dlouhodobě a systematicky věnují sportovní činnosti,“ uvedl Miroslav Jansta, předse-
da České unie sportu. 

  

Na programu jednání byla rovněž informace o hospodaření ČUS za období od 1. ledna do 30. září 
2017. To dlouhodobě vykazuje pozitivní výsledky. Například v rámci hospodářské činnosti dosáhl zisk 
12,44 milionu korun, což je částka zhruba o 60 000 Kč vyšší, než stanovil plán. V hlavní činnosti je za-
tím rozpočet čerpán z 52,24 %, v následujícím období však budou zdroje odčerpávány rychleji – napří-
klad vzhledem k vyúčtování celoročních nákladů na energie. 

  

Výkonný výbor ČUS dále vyslechl informace o jednání s nájemci Skiareálu Špindlerův Mlýn a Ski Pec. 
Uložil pokračovat v dalších jednáních s cílem dohodnout znění smluv o prodloužení nájmu těchto pod-
niků.  

  

VV ČUS schválil návrh na výběrové řízení a zadávací dokumentaci na prodej Sportcentra Brandýs nad 
Labem – vítězná nabídka bude předložena ke schválení valnou hromadou ČUS v roce 2018. VV ČUS 
rovněž udělil záštitu včetně poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 000 korun společnosti Sport 
Action, která je organizátorem regionálního projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2017, jehož spolu-
pořadatelem je i ČUS. 

  

 

. 

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 

 

 

Zpráva z jednání Výkonného výboru  

České unie sportu  

dne 14.11.2017 
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V pražském Orea Hotel Pyramida se dne 7.11.2017 odpo-
ledne uskutečnila konference nazvaná „Problematika fi-
nancování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy 
ČR“, kterou uspořádaly dva největší sportovní spolky 
v zemi – Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů 
ČR pod záštitou portálu Sportovní listy.cz. Kromě vedou-
cích představitelů obou organizací Miroslava Jansty a 
Zdeňka Ertla se jí zúčastnil také náměstek ministra škol-
ství Karel Kovář. Více než dvě stovky zástupců sportov-
ních svazů, klubů, tělovýchovných jednot a dalších před-
stavitelů sportovního hnutí se zabývaly nejen příčinami 
letošní dotační krize, ale především hledaly východiska, 
jak zajistit pro příští období odpovídající a transparentní 
financování českého sportu. 

 Ve svém úvodním vystoupení konstatoval předseda ČUS 
Miroslav Jansta, že český sport čelí největší krizi ve své 
historii. Od roku 1992 stát jakoby na sport zanevřel a jeho 
financování nechal na občanech. Zatímco v ČR přispívají 
částkou až ve výši 80 procent nákladů, v Německu je to 
pouze polovina. Situace vyvrcholila v roce 2017, kdy byly 
špatně vypsané programy, pozdě rozeslané finanční pro-
středky, v průběhu roku se měnily podmínky jejich čerpání 
a na MŠMT panoval chaos. Navíc jeden spolek byl zvý-
hodněn, když ČOV obdržel mimořádnou dotaci 76 milionů 
korun. 

 „S nástupem nové vlády se budou muset připravit nová 
pravidla rozdělování nových prostředků pro sport. ČUS 
rozhodně nechce přerozdělovat státní peníze, pouze je 
přeposílat na činnost svých okresních a krajských praco-
višť poskytujících podporu klubům, a podílet se na admi-
nistraci Programu VIII a Programu IV na financování čin-
nosti klubů a sportovišť. ČUS chce přímé financování stát 
– svaz, stát – klub,“ dodal Miroslav Jansta, předseda Čes-
ké unie sportu. „Součástí rozdělování se musí stát praktic-
ká metodika zaměřená na sport, která zajistí transparentní 
kritéria pro konkrétní účely. Za zásadní v této souvislosti 
považuji dodržování přijaté vládní koncepce rozvoje - 
Sport 2025.“ 

Účastníci konference  

o financování sportu  

se dočkali omluvy od  

zástupce ministerstva 

školství 
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Náměstek ministra školství Ka-
rel Kovář se omluvil za činnost 
MŠMT v posledních třech měsí-
cích letošního roku. Popsal 
zejména složitou personální 
situaci, kdy se v posledních 
dvou letech vystřídalo pět ná-
městků a už dva roky není ob-
sazena funkce ředitele odboru 
sportu. 

 „Chci, aby byla vládní koncep-
ce Sport 2025 uvedena 
v činnost. V posledních dvou 
letech prošlo ministerstvo ob-
rovskou změnou. Administrativ-
ní práce a komunikace sportov-
ního prostředí se zdesetinásobi-
la. Je nás na to málo. Doku-
ment programové financování 
sportu nebyl zrušen, ale změny 
týkající se především Programů III, IV a VI z nás dělají ´mrzáka´. Zásadní problém je ve velkém rozpo-
ru mezi stávající legislativou a rozporem – příspěvek vs. projekt. Bohužel vláda tento návrh dosud ne-
projednala, poslední naděje je 29. listopadu,“ vysvětlil Karel Kovář, náměstek MŠMT, který vyzval ke 
spolupráci zástupce sportovního prostředí. „MŠMT chce silné partnery v přípravě jednotlivých progra-
mů.“ 

 Zásadními nedostatky v oblasti státní péče o podporu rozvoje sportu v roce 2017 se zabýval předseda 
Komise sportovně ekonomických analýz a strategií Výkonného výboru ČUS Michal Kraus. MŠMT pod-
le něj nerespektovalo některé základní principy financování sportu – například, že sport je veřejná 
služba, že má programový charakter a že není projektem. „V roce 2017 měl stát na sport poskytnout 
částku ve výši 6 miliard korun. Na jaře však nastala situace, kdy špatné věci byly nahrazeny ještě hor-
šími. Jakoby se úředníci ministerstva mstili sportovcům za to, že bývalá ministryně Kateřina Valachová 
musela ze své funkce odejít. Působilo to dojmem, že kroky, které hledají, nejsou na pomoc sportu, ale 
spíše důvodem proč peníze dát českému sportu nelze,“ uvedl Michal Kraus. 

 V názorném přehledu specifikoval prostředky vyvedené mimo systém programového financování pod-
pory sportu na základě koncepce Sport 2025. 

 350 milionů – prostředky v kapitolách MO a MV na správu majetku 

155 milionů – prostředky na školní výuku plavání 

50 milionů – prostředky převedené do úseku mládeže 

76 milionů – nedůvodná dotace ČOV mimo programy 

64 milionů – nedůvodná dotace mimo programy na GP Brno 

1 miliarda – nevyplacené dotace v důsledku liknavosti či neschopnosti úředníků MŠMT 

Celkem bylo letos vyplaceno do sportu jen 4,3 mld. Kč, tj. cca o 100 mil. Kč méně než v roce 2016. 
Jediný spolek v ČR, který obdržel v roce 2017 více prostředků, byl ČOV. Na tuto statistiku reagoval 
náměstek ministra školství Karel Kovář, který upřesnil, že výše nevyplacených dotací dosáhne maxi-
mální části 300 milionů korun. V dalším průběhu si vyslechli účastníci informace o nových pravidlech 
na ochranu osobních údajů a postavení spolků se státní podporou. 

Redakce 
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Dne 7.11.2017, dopoledne se v Praze na Stra-
hově, v sídle ČUS, konala celostátní porada 
zástupců regionálních sdružení ČUS a kraj-

ských organizací ČUS.  

Témata byla velice podobná tématům  konferen-
ce „Problematika financování sportu s ohledem 
na platné legislativní předpisy ČR“, která se ko-
nala téhož dne následně v hotelu Pyramida. 
Představitelé České unie sportu informovali zá-
stupce SK a TJ o probíhající administraci dotací 
roku 2017 z programů MŠMT a o výhledu na rok 
2018. Stěžejní programy zatím nebyly vypsány a 
zástupci sportovních organizací nejsou informo-
váni o záměrech ministerstva školství, což situa-
ci ještě víc komplikuje. 

Na poradě vystoupil Vítězslav Holub k projektu 
Servisních center sportu a Licencí OS ČUS. Po-
zitivně hodnotil mravenčí práci všech zaintereso-
vaných osob, díky níž se podařilo vytvořit systém 
stabilních, profesionálních a odborných pracovišť 
servisního typu pro sportovní subjekty, které jsou 
schopny reagovat na měnící se potřeby sportov-
ního prostředí. „ČUS se v regionech stává vyhle-
dávaným partnerem pro svoji profesionalitu, 
efektivnost a kvalitu služeb.“ 

 

V návaznosti na konferenci k problematice finan-
cování sportu a na Celostátní poradu zástupců 
SK a TJ, se na své plánované schůzi 8.11. sešli i 
předsedové národních sportovní svazů sdruže-
ných v ČUS. Předseda České unie sportu Miro-
slav Jansta informoval předsedy svazů, že 
vzhledem k totálnímu kolapsu financování sportu 
z programů MŠMT v roce 2017, představitelé 
ČUS usilují o vytvoření samostatné vládní agen-
tury (organizační složky státu) se samostatným 
rozpočtem (pokud možno se samostatnou roz-
počtovou kapitolou), která by byla nezávislá na 
MŠMT. Ivo Kaderka k financování sportu z pro-
gramů MŠMT řekl: “Rušení již schválených pro-
gramů považujeme za svévolný a nezákonný 
krok (doloženo právními stanovisky). Nesplnění 
vládního usnesení vyplatit již schválené finanční 
prostředky považujeme za aroganci moci minis-
tryně.“ Z jednání dále vyplynulo, že svazy nesou-
hlasí s názorem MŠMT zařadit sport do dotační-
ho sektoru neziskových organizací, kde pravidla 

o financování sportu nevyhovují a jsou pro sport 
destruující. Především při financování státní re-
prezentace by neměl stát trvat na podmínkách 
neziskového sektoru, jako je spolufinancování čí 
projektové vedení dotace. Po prezentaci argu-
mentů, možných postupů k řešení současného 

stavu ve sportu a po diskusi z jednání představi-
telů padesáti devíti sportovních svazů vzešlo slo-
žení expertního týmu, který dostal mandát  jed-
nat jménem svazů s představiteli státu 
(podrobnosti v článku Suverenitu sportovních 
svazů bude hájit nově ustavená expertní skupi-
na). 

V dalším bodu programu byla rozpoutána debata 
o zastoupení svazů na plénu ČOV. Zástupci sva-
zů konsensuálně odsouhlasili požadavek zastou-
pení všech sportovních svazů na plénu ČOV 
s hlasovacím právem tak, aby byly splněny pod-
mínky Olympijské charty a požadavky MOV. 
Předsedové svazů dál diskutovali zásahy ČOV  
do kompetencí svazu -  nominace a schvalování 
sportovců do TOP TEAMu a CZECH TEAMu a 
jejich finanční podpory z dotací MŠMT bez pře-
dešlé konzultace se svazy a nominace svazo-
vých funkcionářů do struktur ČOV. Zástupci sva-
zů se shodli na závěru, že reprezentace je 
v kompetenci národních svazů a nepřejí si zasa-
hování  do jejich vnitřních záležitostí.  

 

Redakce  

Celostátní porady zástupců SK/TJ a předsedů 
sportovních svazů na Strahově  
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Na jednání předsedů národních sportovních svazů v aule České unie sportu dne 8.11.2017 se 
projednávala především kritická situace v organizaci státní správy a finanční podpory sportu. 
Z jednání představitelů svazů konsensuálně vzešlo složení expertního týmu, který dostal man-
dát jednat jménem svazů s představiteli státní správy a státu. Mandát uplatní při jednáních 

s kompetentním ministerstvem, s představiteli budoucí vlády a poslanecké sněmovny. 

  

„Žádáme, aby nás, předsedy svazů, státní úředníci přestali obcházet. Potřebujeme, aby konali a neu-
dělali další fatální kroky nevratně decimující český sport,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České 
basketbalové federace a České unie sportu. Po prezentaci argumentů, možných postupů k řešení 
současného stavu ve sportu a po diskusi z jednání představitelů padesáti devíti sportovních svazů 
konsensuálně vzešlo složení expertního týmu, který dostal mandát jednat jménem svazů o zajištění 
kontinuálního, předvídatelného a transparentního financování sportu, hájit nezastupitelnou roli národ-
ních svazů, jejich suverenitu, práva a svrchovanost a prosadit změny stanov v Českém olympijském 
výboru, které posílí suverenitu svazů.  

Složení expertního týmu je následující: Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezi-
dent Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, před-
seda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů 
České republiky. 

Podle předsedy ČUS Miroslava Jansty český sport čelí největší krizi ve své historii. V letošním 
roce byly špatně vypsané neinvestiční programy, pozdě se rozeslaly finanční prostředky, 
v průběhu roku se měnily podmínky jejich čerpání a na MŠMT panuje chaos. „Nemáme infor-
mace, co se na ministerstvu děje, úředníci s námi nekomunikují, jsme odborně odříznuti. Proto 
chceme okamžitě jednat s příslušnými státními orgány. Už k tomu podnikáme určité kroky, 
jsme rovněž v komunikaci s nově zvolenými poslanci, se kterými koordinujeme možné kroky k 

nápravě do normálního stavu,“ popsal Ivo Kaderka.   

Chceme konstatovat, že není řádně zabezpečena státní správa sportu, na vše ČUS včas pře-
dem upozorňovala, a to i písemně přímo ministerstvo, že jsou vyhlašovány technicky nesplni-
telné veřejné přísliby (termíny vyplacení peněz příjemcům, odříznutí většiny sportovních orga-
nizací od možnosti dotace, vinou nedostatečné administrativní kapacity odboru na MŠMT), a 
chceme zdůraznit, že legislativa pro sport v ČR neodpovídá smluvním dokumentům, doporuče-

ním a standardům EU.  

První oficiální jednání zástupců svazů a dvou největších zastřešujících sportovních organizací 
v České republice (České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR), představujících zájmy téměř 
90 % českých sportovců, proběhlo 14.11.2017 se Stanislavem Štechem, ministrem školství, mládeže 
a tělovýchovy. O aktuální situaci s ministrem jednali Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, Ivo 
Kaderka,  Karel Bauer a Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky. Účastní-
ci se shodli na pěti základních úkolech. Jedním z nejdůležitějších je usilovat o navýšení státního roz-
počtu na přímou podporu sportu na rok 2018 na 7 miliard korun. 

 Nutností je bezpodmínečně urychlit práce na programech podpory sportu na rok 2018. Jejich příprava 
totiž nabrala několikaměsíční skluz. „Usilujeme o to, aby prostředky na podporu sportu mohly být vy-
placeny v příštím roce co nejdříve. Vždyť v letošním roce dostávaly svazy dotace až v létě a některé 
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty neobdržely na provoz a údržbu sportovního majetku vůbec 
nic,“ připomněl Miroslav Jansta. Na jednání se rovněž zdůraznila důležitost zapojení sportovních od-
borníků a sportovců do rozhodovacích procesů. „Tím chceme naplnit požadavek zakotvený ve vládní 
Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. Je potřeba zabezpečit koordinaci a synergii ve-
řejné správy a spolkového sportu,“ dodal Miroslav Jansta. 

Suverenitu sportovních svazů bude hájit  
ustavená expertní skupina 
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Ministr zástupcům sportu přislíbil urgentnější přístup k aktuálním problémům. „Je nutné překonat krizo-
vý režim a vnést do sportovního prostředí zklidnění, žádné zásadní změny v zacílení programů nemo-
hou nastat. Intenzivně pracujeme na tom, aby programy včetně metodiky byly vyhlášeny začátkem 
prosince a zejména, aby největší programy byly vyplaceny do konce března 2018,“ uvedl Stanislav 
Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 

Expertní skupina mluví za národní sportovní svazy - Na schůzce byla rovněž ministrovi představena 
expertní skupina, která vznikla z jednání představitelů národních sportovních svazů.   

  

Pět základních úkolů v aktuální době pro MŠMT a expertní tým: 

1. Usilovat o navýšení prostředků státního rozpočtu určených na přímou podporu sportu na rok 2018 
na 7 miliard korun, což odpovídá opakovaným veřejným prohlášením vedení hlavních politických stran 
před volbami. 

 2. Bezpodmínečně urychlit práce na programech podpory sportu na rok 2018, jejichž příprava nabrala 
několikaměsíční skluz, aby prostředky na podporu sportu mohly být vyplaceny v roce 2018 co nejdří-
ve. 

 3. Naplnit požadavek zakotvený ve vládní Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. Ten 
je shodný s požadavkem odborné sportovní veřejnosti na účasti při přípravě programů podpory rozvo-
je sportu pro rok 2018 a dalších programových a koncepčních dokumentů. Tím se zajistí, aby nedo-
cházelo k rozhodnutím, která ve svém důsledku jsou pro sportující občany nevýhodná. Je třeba za-
bezpečit koordinaci a synergii veřejné správy a spolkového sektoru.“ 

 4a. Jednoznačně upravit znění (textaci) Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy tak, aby bylo ne-
pochybné a nezpochybnitelné, že na programové financování sportovních neziskových organizací 
(včetně členských spolků) se tyto zásady nevztahují a z logiky věci i z požadavků směrných dokumen-
tů EU ani vztahovat nemohou. 

4b. Umožnit sportovním neziskovým organizacím skrze novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy v rámci neinvestičních programů čerpat dotace i na sportovní činnost nikoli jen na projekty. 

 5. Vydat vyhlášku a metodiku k vedení a realizaci státního rejstříku sportovních organizací, sportovců 
a sportovních zařízení, jehož zřízení a fungování předpokládá Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře spor-
tu již v polovině roku 2018.  

„Expertní tým rovněž zahájil jednání se zástupci politických stran zvolených v nedávných parlament-
ních volbách. První stranou, která operativně zareagovala na nutnost řešit tristní situaci českého spor-
tu, bylo hnutí ANO. Proběhly schůzky s poslanci, kteří deklarovali svůj zájem o sportovní otázky. Úsi-
lím expertní komise bylo získat podporu poslanců pro zřízení samostatné státní instituce pro sport, 
která by fungovala nezávisle na MŠMT. Hledala se také podpora pro vznik samostatného výboru pro 
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sport ve sněmovně, podpora sportu. Schůzek proběhlo několik, ale nejkonstruktivnější byla s poslanci 
za hnutí ANO v čele s poslancem Milanem Hniličkou dne 14.11.2017.  

Pro sport bylo důležité jednání s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem 
Chvojkou (16.11.) Expertní skupina po ministrovi požadovala zajistit vyhovující zásady vlády pro finan-
cování sportu. Cílem je mít funkční zásady, specifické pro sport, a to již pro rok 2018.  

Dalšími body jednání byly: 

- dotační programy 2018 včas vypsat a vyplatit, sjednat s MŠMT cíl = poskytovat kontinuální a předví-
datelné financování 

- dotační programy s ověřitelnými kritérii pro transparentní rozdělení a správným účelovým určením, 
účelové určení podpory 2018 dle potřeb sportu (umožnění efektivního využití státních prostředků), trvat 
na respektování vládní koncepce SPORT 2025 

Další jednání se uskutečnilo 20.11.2017 na půdě MŠMT (s náměstkem ministra MŠMT K. Kovářem) 
tentokrát k probíhající přípravě dotačních Programů I a II (státní reprezentace a příprava talentované 
mládeže) na rok 2018, která je oproti minulým letům opožděná.  Závěry byly stvrzeny oboustranně po-
depsaným protokolem. Zásadními výstupy z představených záměrů byly po jejich projednání a korekci 
dva: 

 odlišně než v loňském roce je specifikován oprávněný žadatel o dotaci tak, aby se nestalo, že 
některé svazy nesplňovaly podmínky oprávněného žadatele v Programu I a II. Právě v minulém 
roce vypadla z podpory svazů Národní házená. 

  pro zachování kontinuity výše přiznané dotace byl dohodnut a navržen limit maximálního pokle-
su o 5 % oproti předchozímu roku, přičemž limit nárůstu nebyl stanoven. 

Ministerstvo následně přislíbilo připravit metodické pokyny (účel užití, kritéria rozdělování) k Progra-
mům I a II a má ambici vyhlásit program v takovém časovém horizontu, aby prostředky z programu 
mohlo poskytnout ještě v měsíci únoru 2018. Včasné financování programu je důležité především pro 
svazy zimních sportů, které hlavní část sezóny mají v úvodu roku a posun výplaty financí jim způsobu-
je nemalé administrativní a finanční potíže. 

O dalších krocích vás budeme informovat. 

Programy I, II, a VIII + IV na rok 2018 byly právě zveřejněny na stránkách MŠMT (pod jinými názvy) 
http://www.msmt.cz/sport-1  

Ministerstvo programy 2018 vypsalo, pravidla jsou stanovena. Nemusí být pro sportovní prostředí  ide-
ální, ale v tuto chvíli je potřeba to respektovat.  ČUS udělá vše proto, aby kluby a svazy byly schopny 
dotace co nejvíce a nejlépe využít.  

 ČUS nastuduje podmínky programů pro kluby, jak byly vypsány a vypracuje doporučení klubům - jak 
žádat o dotace 2018,  a vypracuje doporučení krajům a okresům ČUS - jak pomáhat klubům v žádos-
tech o dotace. Vše bude v příštím týdnu zveřejněno na webu ČUS. Podobná 
podpora bude zajištěna i pro národní sportovní svazy. 

Současně se pokusíme náš výklad konzultovat s MŠMT, aby žádosti byly po-
dávány správně a včas. 

(text po uzávěrce Zpravodaje) 

Dotační programy MŠMT na rok 2018 vypsány! 

http://www.msmt.cz/sport-1
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Za dosavadní účinnosti EET (elektronická evidence tržeb) se nejen zvýšil limit pro tržby z drob-
né vedlejší podnikatelské činnosti, které nespadají do EET  ze 175 na 300 tis, ale z praktických 
příkladů se upřesnil i výklad ze strany FÚ, který zpočátku pro specifické prostředí, kterým 
sport je , nebyl vždy jednoznačný. Ve Zpravodaji ČUS, v čísle 8/2016 jsme podali obsáhlý vý-
klad, autora Ing. Jiřího Topinky, který je v principu stále platný. Nyní ve Zpravodaji prezentuje-
me výklad, který na základě konkrétních případů z praxe vydala Finanční správa ČR na svém 

portálu etržby (http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Akce/EET_a_spolky.pdf) .  

I nadále platí ČUS vydané doporučení, aby se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v případě po-
chybnosti, zda se na ně EET vztahuje, obrátili o závazné posouzení na finanční úřad. 

 

 

Jak na EET u spolkové činnosti 

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Akce/EET_a_spolky.pdf
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reklama 
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DROBNÁ VEDLEJŠÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

Na základě zpětné vazby spolků se zvýšil limit pro tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, které 
nespadají do EET. O tržby z drobné vedlejší činnosti se jedná, pokud tyto tržby nepřekročily v před-
chozím kalendářním roce: 

a) 300 tisíc Kč nebo 

b) 5 % z celkových příjmů/výnosů. 

Pravidlo b) je zajímavé pro větší spolky, s celkovými ročními příjmy/výnosy nad 6 milionů Kč. Menší 
spolky tedy budou sledovat hranici 300 tisíc Kč. 

Do limitu 300 tisíc Kč jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, pla-
tební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na 
účet se do limitu nepočítají. 

 

PŘÍKLADY 

Kdy se tržby NEEVIDUJÍ 

Fotbalový klub prodává vstupenky na utkání a provádí i vedlejší podnikatelskou činnost. Za 
pronájem reklamní plochy získal 350 tis. Kč, které mu byly poukazovány převodem na účet, a dalších 
290 tis. Kč za prodej rychlého občerstvení na stánku. Prodej vstupenek spadá do hlavní činnosti klu-
bu. Hotovostní příjmy za prodej občerstvení nepřesáhly limit 300 tis. Kč. Příjmy z reklamy ano, avšak 
byly zasílány bankovním převodem. 

Spolek poskytující služby pro zdravotně postižené osoby má příjmy z hlavní činnosti ve výši 12 mil. Kč 
formou dotací a sponzorských darů. Dalších 500 tis. Kč vydělal na vedlejší podnikatelské činnosti za 
poskytování masérských služeb, které byly hrazeny v hotovosti. Celkové příjmy tedy dosáhly 12,5 mil 
Kč. Příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti 500 tis. Kč sice přesáhly limit 300 tis. Kč, avšak činí méně 
než 5 % z celkových příjmů. 

Spolek myslivců prodává vstupenky na myslivecký bál pro veřejnost pořádaný 2x ročně (při zahájení a 
ukončení sezóny) a zisk z prodeje vstupenek a tomboly použije na opravu krmelců. Jedná se o příleži-
tostnou výdělečnou činnost, která úzce souvisí s hlavní činností spolku. 

Skauti pořádají letní dětský tábor. Je to dobrovolná činnost, jejímž účelem je rozvoj osobnosti dětí i 
jejich intelektuálních či tělesných schopností. Cena za pobyt je uzpůsobena tak, aby alespoň z části 
pokryla náklady na provoz tábora, zbytek je hrazen z dotace. Nejedná se o podnikání. 

Zájmové sdružení provozuje kavárnu zaměřenou na trénink pracovních dovedností lidí s mentálním 
postižením, kteří zde s po- mocí asistentů a terapeutů připravují kávu a obsluhují zákazníky. Ceny v 
této kavárně jsou nastaveny tak, že nepokrývají náklady na provoz zařízení, velká část peněz na pro-
voz hlavní činnosti získává sdružení z dotací. Jedná se o soustavnou činnost, která však není provo-
zována za účelem dosažení zisku. 

 

Kdy se tržby EVIDUJÍ 

Spolek rybářů prodává 1x ročně před Vánoci kapry, zisk z prodeje používá k zajištění chodu spolku. 
Tržby z prodeje dosahují 350 tisíc Kč. Jedná se o pravidelnou sezónní (a tedy soustavnou) výděleč-
nou činnost vykonávanou spolkem na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. (3. fáze 
EET) 

Vesnický klub, který jako svou hlavní činnost uvádí utužení sousedských vztahů, nabízí svým členům 
jídlo a pití, které je hrazeno z tzv. členského příspěvku (ten však odpovídá tržní ceně poskytovaného 
zboží). Uhrazená částka převyšuje náklady na přípravu jídla a pití (provozovatel klubu tedy dosahuje 
zisku). Tento klub je otevřen i pro veřejnost. Klub fakticky provozuje hostinskou činnost, a to soustav-
ně a za účelem dosažení zisku. (1. fáze EET) 

Chráněná dílna (spolek) prodává na stánku hrnčířské výrobky, které vyrábějí členové tohoto spolku. 
Ceny jsou nastaveny tak, aby chráněná dílna dosahovala zisku. Z příjmů dosahujících 500 tis. Kč roč-
ně financuje např. nákup materiálu pro výuku zdravotně postižených. Jedná se o činnost, která je vy-
konávána soustavně za účelem dosažení zisku. (4. fáze EET) 
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Obecně prospěšná společnost provozuje kavárnu, v níž zaměstnává i několik lidí se zdravotním posti-
žením. Ceny jsou nastaveny tak, aby kavárna dosahovala zisku. Výnosy jsou použity na další aktivity 
společnosti, zejména na vytváření skupinového programu napomáhajícího sociálnímu rozvoji hendi-
kepovaných osob. Příjmy kavárny jsou 1 mil. Kč za rok. Provozování kavárny je výdělečnou činností, 
která je provozována soustavně za účelem dosažení zisku. (1. fáze EET) 

 (autor: Finanční správa ČR http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Akce/EET_a_spolky.pdf) 

Servisní centra sportu (SCS) pomáhají klubům s narůstající administrativní zátěží. Prvotním zájmem 
každého klubu je sportovní činnost. Mnohdy však kluby naráží na byrokracii, na kterou nejsou připra-
vené. Ani tento rok nebyl pro sportovní kluby a činovníky v nich pracující přívětivý. Kromě toho, že klu-
by neobdržely slíbenou podporu ze strany státu na provoz a údržbu, tak  se také navýšila administra-
tivní zátěž. Jednak tím, že se zavedla elektronická evidence tržeb (EET) - která ovlivní mnohé kluby, 
připravuje se aplikace nové evropské legislativy na ochranu osobních údajů (GDPR) do praxe sportov-
ních spolků. 

Pro podporu činnosti sportovních klubů, zejména jejich administrativy, využijte podpory celostátní 
územní sítě Servisních center sportu České unie sportu pro sportovní kluby, zřízená při 13 Krajských 
organizacích ČUS, při Pražské tělovýchovné unii a při 75 okresních sdruženích ČUS. Pomohou vám 
nejen s podáním žádostí o státní nebo krajskou finanční podporu. 

Servisní centra sportu ČUS  a jejich služby: 

 Poradenství v oblasti vedení klubu, legislativy, daní, účetnictví, personalistiky apod.

 Informace o možnostech čerpání dotací (státních, krajských, městských), pomoc při podá-

vání žádostí a vyúčtování dotace.

 Vedení účetnictví za zvýhodněných podmínek.

 Informace o legislativních změnách dotýkajících se sportovního prostředí, zasílání infor-

mačního zpravodaje.

 Krytí v rámci hromadného úrazového pojištění při sportovní činnosti klubu (tréninky, sou-

středění, akce pořádané klubem) a pojištění odpovědnosti trenérů.

 Osvobození od placení autorských poplatků pro případ užití autorských děl nebo produkcí

výkonných umělců (opět jen v rámci nekomerčních klubových sportovních akcí).

 Klub se může za výhodných podmínek individuálně připojit k pojištění odpovědnosti ze své

činnosti či pojištění majetku.

 Možnost cestovního pojištění s rozšířením na organizovanou sportovní činnost za výhod-

ných podmínek.

 Nákup softwaru za výhodných podmínek.

 Přístup k softwaru na evidenci členů, majetku a ekonomických ukazatelů (iscus.cz)

 Možnost požádat o ocenění svých zasloužilých členů, kteří přispěli k rozvoji sportu v regió-

nu.

 Možnost zapojit svou akci do programu ČUS Sportuj s námi a získat finanční a mediální

podporu (www.cus-sportujsnami.cz)

Pokud Vás některá oblast z výčtu možností zaujala kontaktujte svoje spádové okresní servisní centrum 
sportu při OS ČUS (https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html) 

Okresní sdružení ČUS slouží jako 

Servisní centra sportu  

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Akce/EET_a_spolky.pdf
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html
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Sportovci i funkcionáři všech druhů sportu mohou získat vedle soutěžních úspěchů i další spo-
lečenské uznání. Tím je ocenění v rámci územních anket o nejúspěšnější sportovní osobnosti i 

týmy v daném roce. 

Zpravidla Okresní sdružení ČUS, nebo Krajské organizace ČUS jsou vyhlašovateli nebo organizují či 
spoluorganizují za mediální podpory regionálních Deníků anketu o nejúspěšnějšího sportovce okresu 
nebo kraje. Krajské články svazů se mohou aktivně zapojit do organizace, distribuce informací do klu-

bů, nominací, atd. 

V současné době se ve většině regiónů rozbíhá inzerce na nominaci sportovců okresů. Jednotlivé no-
minace navrhuje široká  veřejnost přes online formuláře. Sportovce v jednotlivých kategoriích vybírá 
na základě tohoto elektronického hlasování komise složena z expertů a osobností ze sportovního pro-
středí a zástupců médií. 

Cílem ankety je zviditelnění mimořádných sportovních výsledků a výkonů dosažených v roce 2017 
sportovci, kteří  v roce 2017 startovali za subjekty se sídlem na území jednotlivých regio-
nů.  Výsledky SPORTOVEC OKRESU ROKU 2017 budou vyhlášeny postupně v lednu a únoru roku 
2018 za účasti nominovaných sportovců, jejich trenérů, rodičů a dalších hostů.  

Sledujte tedy spolupracující média, kterými jsou Deníky a Český rozhlas, nebo se obraťte na místně 
příslušné okresní sdružení ČUS, které vám s návrhy a podporou nominací ochotně poradí. 

VV ČUS podpořil společnost Sport Action, která v okresech a krajích produkčně pomůže zajistit na 40 
anket a slavnostních večerů s vyhlašováním vítězů, Nejúspěšnějších sportovců roku 2017. 

 

Redakce Zpravodaje 

Vyhlašování anket  

Nejúspěšnější sportovec kraje a okresu 
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Projekt odporovaný Českou unií sportu a MŠMT realizovaný Asociací škol-

ních sportovních klubů má za sebou 3. ročník. 

 Atletika, basketbal, florbal, házená, minifotbal, plavání a volejbal. Všech 
sedm sportovních disciplín se stalo velice vydařenou přehlídkou zázemí čes-
kého sportu na základních školách i jeho budoucích hvězd. Mimořádně pres-
tižní soutěž, vynikající kvalita výkonů, obrovská motivace k pravidelnému po-
hybu, skvělá atmosféra, maximum emocí a výborná organizace všech repub-

likových finále – právě tyto atributy nejčastěji spojovali se 3. ročníkem Spor-
tovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství její účastníci, pedagogo-

vé, trenéři, funkcionáři i 
další hosté. 

„Třetí ročník Sportovní ligy základních škol 
udělal po všech stránkách další výrazný krok 
kupředu a stal se soutěží, jejíž význam neustá-
le roste,“ – Karel Kovář, náměstek ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy 

Rostoucí zájem o tuto vrcholnou mládežnickou 
akci nejlépe dokumentují statistické údaje. 
Jestliže v 1. ročníku 2014/2015 se do ní zapoji-
lo celkem 87 960 školáků z 5 045 základních 
škol a víceletých gymnázií, v následující sezo-
ně 2015/2016 jich bylo 112 940 ze 6 316 
škol a v ročníku 2016/2017 počet aktérů vyšpl-

hal už na 154 077 ze 7 175 škol. 

A právě zachování vysoké kvality organizace soutěží, skvělé atmosféry a 
vynikajících kvalitních výkonů, by mělo být ústřední moto pro přípravu 
dalšího ročníku. Zásluhou České televize a Deníku (mediálních partnerů 
3. ročníku) se mohla veřejnost přesvědčit nejen o výkonech a dojmech účast-
níků závěrečných soubojů, ale také o neopakovatelné atmosféře v halách či 
stadionech, kde se konaly. „Kdybych se mohl vrátit do svých mladých let a ně-
kdo mi řekl, že mám možnost předvést se při turnaji v přímém přenosu České 
televize, tak bych se na hřišti snad roztrhal, abych se tam objevil.“ – Lubomír Sta-

něk, volejbalový patron Sportovní ligy a hráč Dukly Liberec.  

„Pro Českou unii sportu je podpora 
školního sportu zcela prioritní záleži-
tostí. Právě ve školách se nachází 
nejbohatší základna českého sportu a 
odtud také čerpají své členy naše tělo-

výchovné jednoty a 
sportovní kluby. 

Jsou zde skry-
ty velké ta-
lenty a bu-
doucí osob-
nosti české 

Sportovní liga základních škol 
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reprezentace.“ – Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a předseda České basketbalové 

federace 

Tento projekt tak beze zbytku opět naplnil hlavní vizi organizátorů, jimiž jsou Asociace školních spor-
tovních klubů ČR, Česká unie sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozpohybo-
vat žáky, nabídnout jim pravidelné a atraktivní sportovní aktivity a nasměrovat je ke zdravému životní-
mu stylu. A nejen to. Poskytl jim jedinečnou platformu k tomu, aby mohli měřit síly se svými vrstevníky 
a společně v jednom kolektivu bojovali za čest a slávu své třídy či školy. Právě uvědomování si spo-
lečné sounáležitosti a spolupráce mělo ve většině případů mnohem větší význam než konečná umís-
tění či poháry. 

„Finále se mi moc líbilo. Taková atmosféra, jaká při něm panovala, se 
nezažije ani v ženské basketbalové lize. Myšlenka centralizované a tak 
dobře organizované Sportovní ligy základních škol je výborná, pro žáky 
je to velká motivace.“ – Alena Hanušová, nejlepší basketbalistka ČR 
2017 a hráčka ZVVZ USK Praha.  
Na závěr jen chceme vyjádřit svoje přání, aby i ostatní ročníky 
pokračovaly v nastaveném trendu. 

(Redakce na podkladu textu  www.sportovniligazs.cz ) 

Vážení členové České unie sportu, milí sportov-
ci! 

Rádi bychom Vám nabídli účast v unikátním pro-
jektu Česko zpívá koledy, který již posedmé or-
ganizuje Deník, který je mediálním partnerem 
ČUS. Pět koled zpívaných v jeden čas spojuje již 
tradičně nejen celou Českou republiku, ale i naše 
krajany v zahraničí a je příjemnou příležitostí za-
pomenout v předvánočním shonu na každodenní 
starosti, spojit své hlasy v pocitu sounáležitosti, 
klidu a pohody.   

Letos zpíváme 13. 12. 2017 v 18 hodin. 

Po celé ČR zpívají s námi náměstí, hospody, 
školy, domovy pro seniory nebo také nemocnice. 
Zazpíváme si známé koledy Nesem vám noviny, 
Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Bet-
léma a další dvě, o nichž rozhodnou svým 
hlasováním čtenáři Deníku a webu 

www.denik.cz. 

Přidáte se k nám? 

Jestliže se rozhodnete ve svém městě či obci 
připojit se s přáteli k naší akci Česko zpívá kole-
dy, stačí vyplnit přihlašovací formulář na 
www.ceskozpivakoledy.cz nebo nám napsat 
na adresu ceskozpivakoledy@denik.cz. My 
vám na mapě rozsvítíme u vašeho města či obce 

hvězdu. Pozvánku ve formě pohlednice a plakát 
akce najdete ke stažení na stránkách 
ceskozpivakoledy.cz. 

Těšíme se i na vaše příspěvky, které rádi zveřej-
níme. Přejeme příjemný adventní čas. 

Více informací na: www.ceskozpivakoledy.cz. 

Česko zpívá koledy s Deníkem

http://www.sportovniligazs.cz/
http://www.denik.cz
http://www.ceskozpivakoledy.cz./
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V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR 

WADA podporuje postup MOV 

Světová antidopingová agentura WADA přivítala postup Mezinárodního olympijského výboru, 

který byl zveřejněn formou tiskové informace dne 1. listopadu. 

MOV si vytvořilo již v červnu 2016 svou vlastní disciplinární komisi vedenou prof. Oswaldem, 

která se zaměřuje na zjištěné nedostatky i podvody ze zprávy komise WADA vedené profesorem 

McLarenem a to především v průběhu zimní olympiády 2014 v Soči.  

„Plně podporujeme rozhodnutí Oswaldovy komise“, prohlásil generální ředitel WADA Olivier Ni-

ggli a pokračoval: „Potvrzením výsledků šetření McLarena posíláme jasný signál, že hříšníci bu-

dou potrestání a že bojujeme za čistý sport podle Světového antidopingového kodexu WADA“. 

„WADA očekává podle Oswaldovy zprávy dokončení ještě dalších 26 případů různých porušení 

pravidel ruskými sportovci a podle další zprávy komise vedené prof.Schmidem, která zkoumá 

institucionální porušování pravidel státními orgány v Rusku, již brzy dojdeme k plnému dokon-

čení naší práce v této kauze“, dodal ještě Niggli. 

 

IBU konečně koná 

Mezinárodní biatlonová unie se rozhodla i pod nátlakem předních světových závodníků Martina 

Fourcada a Michala Šlesingra aj. a některých funkcionářů konečně konat. Exekutiva Unie zpřís-

nila na svém zasedání 21.listopadu 2017postihy za doping takto: 

V případě, že závodník či jiný funkcionář dostane trest zákazu činnosti na dobu delší než půl ro-

ku, sníží Unie dotčeným svazům startovací kvótu o dva závodníky. Tento trest by se vztahoval i 

na Olympijské hry v případě, pokud by termínově zasahovaly do sankcí. 

Pokud by jich bylo tři a více, může platit sankce po dobu dvou let. 

Pokud by hříšníků bylo šest a více, může IBU suspendovat celou federaci na dobu dvou až čtyř 

let. 

Někteří závodníci však považují výše uvedená opatření IBU za nedostatečná a vágní… 

 

  

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.  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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PROSINEC  

 1.12.2017 Podzimní sportování -Hodonín 

 2.12.2017 Mikulášský běh 2017 -Pardubice 

 3.12.2017 Mikulášský běh do pohádkového lesa 
-Sezimovo Ústí 

 3.12.2017 Malá cena Velké Verandy -Choceň 

 3.12.2017 Předvánoční hecboj dvojic pro veřej-
nost -Tábor 

 3.12.2017 72. ročník Mikulášského běhu na 
Bradech -Brada 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“  

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

ČUS - Sportuj s námi! 

„Noví patroni na sociálních sítí ČUS - SPORTUJ S NÁMI“    

Právě skončilo přihlašování nových akcí do ročníku 2018 

Dne 30. listopadu  uzavřeli organizátoři možnost pořadatelů sportovních akcí pro veřejnost při-
hlásit se do projektu ČUS Sportuj s námi! Obliba projektu rok od roku roste a pro rok 2018 evidu-
jeme bezmála 900 přihlášených akcí. Program neztrácí ani na zájmu ze strany podporovatelů a 
očekáváme, že v projektu rozdělíme obdobnou sumu financí jako v roce 2017. 

Podmínky zařazení akcí do projektu: 

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. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Vybíráme pro vás reportáž z akce 

V Senohrabech vyhrál popáté Pechek,  
Gregorová překonala svůj rekord 

Lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby uspořádal už 61. ročník Podzimního běhu lyžařů. Akce byla součástí pro-
jektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník. 

Vše podstatné se uskutečnilo u lyžařské chaty na Vávrově palouku. Hlavní závody byly vypsány na 8 km pro 
muže a na 4 km pro ženy. Při teplotě mírně nad nulou a na středně rozbahněných cestách nakonec doběhlo 
do cíle 609 závodníků všech věkových skupin. 

V hlavní kategorii mužů bylo klasifikováno 220 závodníků. Popáté vyhrál Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpice), 
aktuální mistr České republiku v maratonu, který vyrovnal bilanci říčanského běžce Otu Trmala, jenž v Seno-
hrabech triumfoval pětkrát v 60. letech. Ženy si mohly vybrat buď čtyřkilometrovou, nebo osmikilometrovou 
trať. Na trati 8 km zvítězila Kamila Gregorová (Mizuno team), která zlepšila svůj vlastní traťový rekord. Na po-
loviční trati nenašla přemožitelku Hana Randáková (ASK Slavia Praha). 

Mezi startujícími byli světoznámý kardiochirurg Jan Pirk a dvojnásobná olympijská vítězka v kanoistice Ště-

pánka Hilgertová. 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=leDDcBdG3pE
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 5.12.2017 Vyzkoušej si florbal jinak -Plzeň 

 5.12.2017 Pražský opičák -Praha 5 

 6.12.2017 Mikulášské sportování -Břeclav 

 9.12. 2017 Házená s mikulášem -Kopřivnice 

 9.12. 2017 Vánoční turnaj 2017 -Trutnov 

 9.12. 2017 Tak na chuť cup – 5 ročník -Přerov 

13.12. 2017 School Match 2017 -Praha 9 

13.12. 2017 Plavecké závody základních škol -
Jindřichův Hradec 

15.12.2017 Talent Cup (11 ročník) -Frýdlant nad 
Ostravi 

15.12.2017 Vánoční turnaj dětí ve florbale -
Dačice 

16.12.2017 Den sportovišť města Brna 2017 -
Brno 

17.12.2017 Vánoční pohár talentů 2017 -Ústí nad 
Labem 

17.12.2017 Vánoční Magnus cup -Brno-
Černovice 

21.12.2017 Vánoční cena se soutěží Plave celá 
rodina -Strakonice 

22.12.2017 Vánoční turnaj pro příchozí -Vlašim 

23.12.2017 Vánoční turnaj dětí a mládeže v ša-
chu -Svitavy 

26.12.2017 Memoriál Alfreda Nikodéma (71. roč-
ník) -Praha 

27.12.2017 Vánoční fotbalový turnaj mládeže -
Písek 

28.12.2017 Vánoční volejbalové turnaje mládeže 
-Hradec Králové 

28.12.2017 Doberský míček -Dobré 

29.12. 2017 Povánoční ptýrovská show -Ptýrov 

29.12.2017 Slavonický víceboj -Slavonice 

30.12.2017 Předsilvestrovský pochod Poodřím -
Studénka 

30.12.2017 Kelský Biatlon -Kly 

30.12.2017 Silvestrovský běh ulicemi města 
Soběslav -Soběslav 

31.12.2017 Silvestrovský běh 2017 (33. ročník)- 
Most 

31.12.2017Silvestrovský výstup na Mehelník - 
Písek 

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2017/11/hecboj-dvojic.jpg
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 Pavel Nedvěd a jeho osud 

ČUS je podporovatelem unikátního filmového festivalu sportovních dokumentů SportFilm Libe-
rec, který pořádá Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, z.s. Vítězové toho festivalu 

jsou každoročně posíláni na mezinárodní festival do Milána. 

  Z 35. ročníku mezinárodního filmového festivalu FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA 
TÉLÉVISION SPORTIFS (FICTS) 2017, si Česká republika přivezla dvě ceny. Film „Pavel Nedvěd a 
jeho osud“, režiséra Otakara Černého (produkce Česká televize) získala cenu Mention d’Honneur, v 
sekci sportovních osobností. Pavel Nedvěd se po Josefu Masopustovi stal druhým českým držitelem 
Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Autoři dokumentu zachytili jeho cílevědomou fotbalovou 
dráhu od žáčků v rodné obci až po současnost. Využívají přitom rozhovorů s lidmi, kteří ho na ni prová-
zeli, ale i archivních materiálů, zaznamenávajících nejvýznamnější okamžiky Nedvědovy fotbalové ka-
riéry. Cenu si na Milánském festivalu osobně převzal režisér dokumentu Otakar Černý. Dokument lze 
shlédnout na oficiálních stránkách festivalu Sportfilm Liberec http://
www.sportfilm.cz/video/pavel-nedved-a-jeho-osud/. 

Druhým úspěchem České televize je pořad pro děti „Zprávičky“, 
který obdržel cenu Mention d’Honneur  v sekci dětských sním-
ků. Porota ocenila jednak reportážní charakter uvedeného pořadu, 
jednak skutečnost, že na jeho přípravě se podílejí hlavně žáci zá-
kladních škol, kterým jsou tyto Zprávičky určeny a jejichž sportovní 
aktivita tvoří podstatu tohoto pořadu.  

Redakce Zpravodaje ČUS 

Nedvěd uspěl v Itálii i na filmovém plátně 

http://www.sportfilm.cz/video/pavel-nedved-a-jeho-osud/

