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Po tříměsíční přestávce 
se 19. května 
opět uskutečnilo 
jednání Výkonného 
výboru České unie 
sportu – kvůli 
dodržení nařízených 
hygienických podmínek 
se zasedání konalo  
v aule na Strahově
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Titulní fotografie: Český sport postupně ožívá – zápasem Teplice–Liberec odstartovala 23. května 
nejvyšší fotbalová soutěž Foto: FK Teplice
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Po tříměsíční přestávce způsobené vyhlášením 
nouzového stavu a mimořádnými opatřeními 
vlády ČR proti šíření nemoci Covid-19 se usku-
tečnilo v Praze 19. května zasedání Výkonného 
výboru České unie sportu. Konalo se v souladu 
se všemi hygienickými předpisy s dodržením 
dvoumetrových vzdáleností mezi účastníky 
jednání.

V jeho úvodu vysoce ocenili předseda ČUS Miro-
slav Jansta a následně také další členové výkon-
ného výboru práci vedení sportovních center a se-
kretariátu ČUS v období koronavirové krize. Nejen 
členské subjekty ČUS, ale celé sportovní prostředí 
dostávalo prostřednictvím webových stránek ČUS 
i tiskových zpráv a reakcí aktualizované informa-
ce, právní analýzy a výklady doporučení týkají-
cích se sportovní činnosti, jak v rámci přijatých 
omezujících opatření, tak později v průběhu po-
stupného zmírňování opatření. 

VV ČUS vyslechl informaci o citelném dopadu 
koronavirové krize na ekonomiku sportovních 
center ČUS. Uzavřením Plaveckého stadionu v Po-
dolí, Sportovního centra v Nymburce a Lyžařského 
areálu Zadov přišla ČUS o 95 procent obvyklých 
příjmů v tomto období. Tato skutečnost se odra-
zila také v návrhu změn rozpočtu na rok 2020, 
v němž v porovnání s lednovou verzí s kladným 
hospodářským výsledkem dosáhl nyní schodek 
39,73 milionu korun. Tomu, že ztráty budou vy-
soké, nasvědčuje už rozbor hospodaření ČUS za 
období leden–březen 2020 – to dosáhlo ve srovná-
ní se stejným obdobím roku 2019 horších hodnot 
o 12,9 milionu korun. Je reálné, že na deficit roz-

počtu bude nutné použít finanční zdroje původně 
plánované na investice.

Předseda ČUS dále informoval o dopisu, v němž 
jménem České unie sportu požádal v souvislosti 
s kompenzací dopadů epidemie koronaviru pre-
miéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné 
státní podpory na rok 2020 ve výši jedné mi-
liardy korun pro spolky provozující sportoviš-
tě. Tuto žádost navíc podpořila také Česká obec 
sokolská. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo škol-
ství je již ve vyhlašování dotačních programů pro 
sport bez kompetencí, navrhla ČUS pověřit admi-
nistrací této mimořádné státní podpory Národní 
sportovní agenturu. Příslušná novela zákona, kte-
rou NSA na základě tohoto požadavku připravila, 
byla schválena poslaneckou sněmovnou i senátem 
a podepsána prezidentem republiky. NSA tak bude 
moci poskytnout postiženým klubům mimořádný 
finanční příspěvek ještě v tomto roce.

Členové VV ČUS přijali s podivem zprávu, že 
Ministerstvo školství dosud neposkytlo České 
unii sportu na rok 2020 dotaci z programu na 
Podporu zastřešujících sportovních organizací, 
přestože žádost byla řádně podána v říjnu loňské-
ho roku, a ČUS v ní uplatnila i požadavek ve výši 
93 milionů korun na činnost územních pracovišť 
ČUS – Servisních center sportu. Přitom centra jsou 
stále vyhledávanější sportovními kluby k asistenci 
s rostoucí administrativou. 

VV ČUS se rovněž zabýval technickými podmín-
kami uspořádání 38. Valné hromady ČUS, jejíž 
náhradní termín byl z důvodu omezení navrhován 
na září. Tempo uvolňování mimořádných opatření 
v průběhu posledních týdnů nakonec umožní – při 
dodržení všech nařízených bezpečnostních zásad 
– její přesun již na 24. června do sportovní haly 
SC Nymburk. 

Výkonný výbor projednal dále zprávy o činnosti 
VV ČUS od 37. valné hromady, stejně jako zprávy 
o hospodaření a majetku ČUS k 31. prosinci 2019, 
které budou předloženy delegátům 38. valné hro-
mady.

 Autor: KT ČUS

VV ČUS řešil ztráty způsobené koronavirem –  
valná hromada ČUS se sejde 24. června 
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Národní sportovní agentura 
bude moci už letos rozdě-
lovat dotace sportovním or-
ganizacím. Na náhrady ma-
jitelům a provozovatelům 
sportovišť půjde z vládní 
rozpočtové rezervy miliarda korun. Jedná se 
o mimořádné příspěvky, které by měly klubům 
pomoci překonat dopady epidemie koronaviru. 
V průběhu května schválily vládní návrh zvlášt-
ního zákona ve zrychleném řízení poslanecká 
sněmovna i senát a podepsal ho také prezident 
republiky. 

„Toto rozhodnutí považuji za významnou pod-
poru sportovního prostředí. Spolky provozující 
sportoviště jsou o krok blíže k podpoře a zmírně-
ní ekonomických dopadů způsobených epidemií 
koronaviru. Na pomoc provozovatelům by měla 
z agentury odejít miliarda korun. K pomoci sportu 
vyzvala premiéra An-
dreje Babiše 17. dub-
na právě Česká unie 
sportu s podporou 
České obce sokol-
ské. Spolky provozu-
jící sportoviště přišly 
kvůli jejich uzavření 
o tržby, což jsou zdro-
je na úhradu nákladů 
provozu. Ocitly se 
v nouzi. Jejich situa-
ci vnímáme a rychlou 
vládní pomoc vítá-
me,“ komentoval při-
jetí zákona předseda 
České unie sportu Mi-
roslav Jansta.

Zákon umožní zrychlený převod části spor-
tovní agendy z Ministerstva školství na Národní 
sportovní agenturu. Původně ji měla agentura 
plně převzít i s rozdělováním dotací až od příštího 
roku. Novela zákona však agentuře poskytne mož-
nost připravit už nyní program zvláštní podpory 
sportu a peníze také vyplatit. Rozdělování letoš-
ních běžných dotací dokončí podle předlohy mi-

nisterstvo.„Naše ambice je 
vypsat program co nejrychle-
ji,“ řekl poslanec Milan Hni-
lička, který agenturu vede.

Sportoviště přišla kvůli 
uzavření v důsledku vládních omezení například 
o příjmy z pronájmů nebo ze vstupného. Náklady 
na provoz ale zůstaly téměř stejné a dopady mo-
hou být bez rychlé státní pomoci podle důvodové 
zprávy fatální.

„V některých případech může neschopnost 
sportovních organizací hradit své závazky spoje-
né s provozováním sportovních zařízení způsobit 
přerušení dodávek energií, vody, tepla, chladu, 
případně poskytování jiných služeb, jejichž zajiš-
tění je pro správu sportovních zařízení nezbytné 
i v době, kdy jsou zcela uzavřena,“ stojí ve zdů-
vodnění zákona.

Požadavek na jednu miliardu korun vychází 
podle informací z počtu požadovaných dotací 
v běžném dotačním programu Můj klub a z úda-
jů o provozovatelích sportovišť z evidence České 
unie sportu. Průměrná měsíční ztráta na jedno 
malé sportoviště činí podle agentury 60 000 korun 
měsíčně.

Autor: KT ČUS, foto: archiv

Národní sportovní agentura letos rozdělí  
provozovatelům sportovišť miliardu korun 
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Velké očekávání, naděje na zlepšení, ale také 
otazníky týkající se fungování zcela nového 
úřadu. Takové jsou ve stručnosti reakce spor-
tovních klubů a tělovýchovných jednot na Ná-
rodní sportovní agenturu, která se připravuje 
na převzetí financování českého sportu. Její 
vznik zaregistrovalo 66 % TJ/SK, jak uvádí úno-
rový průzkum České unie sportu, do kterého 
se zapojilo skoro 2600 předsedů klubů. V jeho 
rámci se také písemně vyjadřovali, jaké jsou 
podle nich hlavní úkoly nově vzniklé agentury. 
A nejčastějším požadavkem bylo kromě urych-
lení procesu dotací znovuzavedení programu 
pro provoz a údržbu sportovních zařízení.

 
„Moc si vážíme toho, že nám zástupci klubů 

a jednot popsali, jaká mají očekávání od Národ-
ní sportovní agentury. Je to skvělá zpětná vazba, 
veškeré odpovědi jejím zástupcům předáme,“ 
potvrdil Miroslav Jansta, předseda České unie 
sportu. „Vznik samostatného orgánu pro finan-
cování sportu jsme jako jediní iniciovali dlouho-
době. Důležitost potvrdila agentura také v době 
korovanirové pandemie, když doporučovala Minis-
terstvu zdravotnictví uvolňování vládních opatře-
ní pro amatérský a profesionální sport.“ 

Národní sportovní agentura oficiálně vznikla 
v srpnu loňského roku a její úkolem je převzít 
státní správu agendy sportu, včetně financování 
sportu od MŠMT od 1. ledna příštího roku. 

„Máme velké očekávání a věříme, že vše bude 
mnohem a mnohem lepší než tomu bulo u minis-
terstva školství,“ tvrdil zástupce HEAD BIKE Opa-
va. „Agentura by měla podporovat systematickou 
výchovy občanů (od dětí po seniory) k aktivnímu 
životu (sportování) s důrazem na všestrannost. 
Líbí se mi myšlenka, že by se agentura zasadila 
o to, že do sportu půjde tolik peněz, co do kultu-
ry,“ napsal představitel TJ Tatran Hrušky. 

Právě po navýšení a zejména pak po zjedno-
dušení administrace žádostí o dotace volají klu-
by velmi často. Neméně důležitým požadavkem 
je také urychlení zprocesování vyplacení dotací. 
Vždyť z letošního průzkumu ČUS vyplynulo, že 

Průzkum ČUS: Kluby si přejí urychlení dotací  
a větší podporu infrastruktury
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31 % klubů obdrželo prostředky z programu Můj 
klub na rok 2019 v listopadu a v prosinci, 25 % 
pak v září nebo v říjnu a 22 % o prázdninách.

„Tři čtvrtě roku žijeme na dluh s nejistotou, 
zda dotaci dostaneme. O dotace se žádá v říjnu 
a skoro rok trvá rozhodnutí, jestli ji dostaneme 
a v jaké výši. A pak máme dva měsíce na to, dota-
ci utratit,“ popsal situaci TK Břízky. 

Jedním z nejčastějších požadavků od klubů 
je však zavedení dotačního programu na provoz 
a údržbu sportovišť, která mají kluby ve vlastnic-
tví nebo v dlouhodobém nájmu. Ten před třemi 
lety MŠMT bez varování zrušilo. 

„Největší problém je stav majetku, budov tě-
locvičen. Jsou v katastrofálním stavu. Dotace se 
poskytují výhradně na sportovní činnost oddílů, 
na vybavení sportovním nářadím. Z vlastních 
zdrojů nedokážeme tělocvičnu opravit. Pouze se 
lepí havarijní situace. Do budov nikdo 40 let ne-
investoval, v restitucích byly předány neudržova-
né a zchátralé objekty,“ popsal sportovní klub 
z Ostravy, který nechtěl být jmenován. „Provoz 
a údržba sportovišť je neudržitelná bez finanční 
pomoci. Prostředky je potřeba dostávat nejpoz-
ději v dubnu, a ne v prosinci,“ potvrdili i z FC 
Ajax Bezměrov. 

„Určitě by kluby uvítaly, kdyby s pravidelnými 
dotacemi na provoz a údržbu mohly počítat také 
v příštích letech, jako tomu bylo v minulosti. Cír-
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kev také dostala majetek a má i podporu státu. 
Z reakcí v našem průzkumu to jasně vyplývá, pro 
kluby je to zásadní a potřebná podpora,“ dodal 
Miroslav Jansta. 

Zároveň si zástupce klubů přejí přehodnotit 
jednotlivá kritéria pro udělení státní podpory. 
V současné době mohou dotace obdržet subjek-
ty, které mají ve své členské základně minimálně 
12 dětí. To však představuje problém pro kluby, 
které nemají mládež, ale zároveň musí spravovat 
hřiště nebo další majetek.

„Klub ve vesnici o velikosti 200 obyvatel dá do-
hromady s velkým úsilím 15 dětí napříč věkovými 
kategoriemi a pohlavím. Přitom vlastníme budovu 
sokolovny a dvě hřiště. Dotace nám přizná 16 ti-
síc korun, za to můžeme jedině nakoupit sadbu 
ranných brambor a na to hřiště je zasázet. Jen za 
energie máme v průběhu roku náklady až 60 tisíc 
korun,“ zní z TJ Sokol Nelešovice. I to by mohl 
řešit případný nový dotační program na údržbu 
a provoz sportovních zařízení.

 
Jaká máte očekávání  

od Národní sportovní agentury?

Sportovní klub HC Jaroměř
Zjednodušení financování sportu, přímé finan-

cování sportu, větší úlevy pro sponzory (např. da-
ňové) – je jich málo a sháníme je po pěti tisících 
na sezonu. Neuvěřitelná byrokracie je ve všem. 
Namísto toho, abychom se věnovali sportu a zá-
zemí klubu, neděláme nic jiného, než vyplňujeme 
žádosti, vyúčtování, dotazníky apod.

SK Habry
Podporu amatérského sportu, zejména na men-

ších městech a obcích. Pomoc zatraktivnit sport 
pro mládež.

TJ Spartak Chuchelná
Kromě financování sportovní činnosti, kte-

ré se programem Můj klub zlepšilo, by se měla 
NSA zaměřit na údržbu tělovýchovných zařízení. 
V našich silách v budoucnu nebude investovat do 
údržby technického zázemí, když vlastníme dvě 
fotbalová hřiště, dva tenisové kurty a jedno antu-
kové hřiště na volejbal.

TJ Prostějov
Systémové řešení financování sportu, ustále-

ní situace v metodice vícezdrojového financování 
a stanovení rolí jednotlivých segmentů, odstranění 
zmatků při distribuci dotačních prostředků střešních 
organizací, které byly v posledních dvou letech roz-
dělovány jako nákup služeb od jednotlivých klubů. 
Masivní podporu investic pro budování potřebné in-

frastruktury, která je v zoufalém stavu. Od-
stranění klientelistických metod v získávání 
dotací a nastavení transparentního prostředí. 
Očekáváme změnu vnímání sportu jako feno-
ménu marketingu a propagace na pevnou, 
nezbytnou a zásadní součást vzdělání, výcho-
vy a rozvoje společnosti. Zpracování a prosa-
zení etického kodexu v celé oblasti sportovní 
problematiky. Vytvoření takového systému, 
který by zlikvidoval obchodování s talenty 
a zaměřil se na budování masivní sportovní 
členské základny ve všech odvětvích. Vy-
tvoření transparentního modelu financování 
se zapojením všech zdrojů. Odstranění dis-
kriminace „neatraktivních“ nebo „malých“ 
sportů. Prosazení biologicky a fyziologicky 

správné přípravy dětí a mládeže, která odstraní 
škodlivou akceleraci výkonnosti dětských kategorií.

TJ Dlouhá Ves
Předpokládáme, že by zejména vypsané dotační 

tituly nemusely být každý rok měněny co do obsa-
hu žádosti a potřebných dokumentů – to samé platí 
i s ohledem na vyúčtování. Neustálé studování me-
todik je jedna z věcí, která velmi zdržuje dobro-
volnou spolkovou činnost, takže je třeba sjednoce-
ní a určitě zjednodušení při přidělování finančních 
prostředků. Doufáme, že bude například vytvořen 
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nějaký systém, podle kterého bychom sami věděli, 
že určité prostředky dostaneme příští rok, a mohli 
tak plánovat a rozvíjet činnost. Dále očekáváme 
větší podporu směrem k mládeži, neboť členské 
základny mladých sportovců klesají – tomu by se 
mělo zabránit a nastolit opačný trend.

TJ Slovan Hradištko
Mít k dispozici finanční prostředky 

začátkem roku. Tíží nás i stále větší ad-
ministrativní zátěž a potřeba investic do 
zázemí. Je to problém vzhledem k časo-
vé náročnosti a složité administrativě.

TJ Sokol Červený Kostelec–Lhota
Dát sportu jasný směr. Nastavit dlou-

hodobá pravidla pro financování. Prosa-
zovat navýšení tělesné výchovy ve ško-
lách. Navrhnout zajímavější výhody pro 
firmy při podpoře sportu. Zlepšit stáva-
jící infrastrukturu, která je zastaralá. 
V České republice je velice zastaralá 
infrastruktura. Díky bohu za to, ale ve 
svém okolí cítíme změnu ve společnos-
ti, kdy děti chtějí sportovat, rodiče je 
k tomu vedou a jsou i lidé, kteří s nimi 
chtějí trénovat, ale naráží se na prostory, kterých 
je nedostatek nebo jsou v nevyhovujícím stavu. 
Chybí větší provázanost mezi školami a kluby. 
V klubech se nahrazuje základní pohybové vzdě-
lání, které má být vedeno na prvních stupních 
škol. Zde je nedostatečná kvalifikace nebo ochota 
učitelů. Také firmy by potřebovaly větší motivaci 
či výhody ze státu pro podporu sportu.

SK Zašová 1926
Vytvoření motivačního prostředí a podmínek 

pro organizaci a výkon sportu – tedy takového 

prostředí a podmínek, které především do vý-
konných funkcí ve sportu, do sportovních svazů 
a klubů přivede a udrží bývalé nebo stále aktiv-
ní sportovce a ti nebudou muset řešit existenční 
problémy spojené se stále složitější legislativou, 
rozpočty a administrativou, ale budou se moci 
orientovat výhradně na přípravu a realizaci spor-
tovních programů...

SaB Orli Choceň
V první řadě si slibujeme od NSA zlepšení komu-

nikace od státní instituce směrem ke klubů, po-
případě národním sportovním svazům, se kterými 
úzce spolupracujeme. Dále by mělo být v zájmu 
NSA přičinit se o zvýšení uvolněných dotačních 
prostředků do sportu v České republice. Zde bych 
určitě vyzdvihl snahu ČUS zasadit se do roku 2025 
o navýšení až k 1 % ze státního rozpočtu. Věříme, 
že NSA zde může být onen důležitý element v pro-
cesu změny „k lepšímu“.

 Autor: KT ČUS

Přehled termínů důležitých jednání a porad ČUS
2. června Zasedání Výkonného výboru ČUS Praha-Strahov

9. června Porada zástupců okresních a krajských sdružení ČUS SC Nymburk

10. června Porada zástupců národních sportovních svazů SC Nymburk

23. června Zasedání Výkonného výboru ČUS Praha-Strahov

24. června Valná hromada České unie sportu SC Nymburk
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Vážená paní předsedkyně, vážený pane 
předsedo, vážená paní starostko, vážený 
pane starosto, vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vám, představitelům spor-
tovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných 
jednot, touto formou poděkoval za práci, kterou 
vykonáváte pro Vaši sportovní organizaci a sport 
v České republice. Vážím si Vašeho úsilí při této 
práci i výsledků, kterých Vaše sportovní organizace 
dosahuje. Jsem si velmi dobře vědom, že zákla-
dem fungování sportovního prostředí je především 
dobrovolná činnost mnoha lidí, jejichž motivací je 
zájem o sport a jeho rozvoj. I proto bych Vás rád 
znovu ujistil, že mým cílem je, aby naše vzájemné 
vztahy byly založeny na partnerské spolupráci.

Uvědomuji si, že se na Vás obracím v nelehké 
době, která přináší celé naší společnosti mnoho 
problémů i nejistoty. Těžké chvíle, které jsme 
prožili a stále ještě prožíváme, však podle mého 
názoru mohou pro nás být i poučením i impulsem 
k případnému přehodnocení některých dosavad-
ních priorit.

Současná krize znovu potvrzuje, že sportová-
ní v co nejširším měřítku a na všech úrovních je 

základním atributem zdravého života, nástrojem 
pro udržování fyzické i psychické kondice dětí 
i dospělých a motivačním nástrojem výchovy 
dětí, zásadně ovlivňujícím jejich zdravý tělesný, 
citový, rozumový a mravní vývoj. Aktivní sportov-
ní činnost je účinnou prevencí proti vzniku one-
mocnění, přispívající k větší odolnosti jednotlivců 
a tím k posílení celé společnosti. Podpora sportu 
je jedním z nejlevnějších opatření předcházení 
vzniku nemocí. Bez Vás, fungujících sportovních 
organizací, by však nic z toho nebylo možné. Jsem 
hluboce přesvědčen, že Vaše role bude v přichá-
zejícím období uvolňování opatření, přijatých 
vládou v počátcích pandemie a v jejím průběhu, 
ještě významnější. Sportovní kluby, tělovýchovné 
a tělocvičné jednoty budou podle mého názoru 
díky své pozici v komunitním životě sehrávat vý-
znamnou roli nejen při posilování schopnosti naší 
společnosti čelit zdravotním hrozbám, ale také 
při jejím návratu do normálního života, znovuob-
novení ekonomické i sociální činnosti.

Chci Vás proto ujistit, že považuji podporu 
sportu a zdraví posilujících pohybových aktivit za 
důležitější než kdykoli dříve a budu se ze všech 
sil snažit, aby tato priorita vlády nabývala na stá-
le větším významu. Skutečnost, že koordinační 

Dopis předsedy Národní sportovní agentury  
sportovním klubům a tělovýchovným jednotám

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní 
agenturou, která připravuje dotační programy 
na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) 
na rok 2020. V této souvislosti bude nutné, aby 
každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl 
pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci 
– zejména ve veřejném (spolkovém) rejstříku. 
V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro 
tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky 
střešních sportovních organizací včetně ČUS. 

NSA požádala ČUS o distribuci potřebných in-
formací do základních článků – sportovních klu-
bů a tělovýchovných jednot. V této souvisosti 
publikujeme informační dopis předsedy Národní 
sportovní agentury Milana Hniličky adresovaný 
sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, 
ve kterém vedle informací především vyzývá ke 

kontrole povinností sportovních organizacích ve 
spolkovém rejstříku (www.justice.cz) a sdělu-
je dostupnost kontaktů pro konzultační podporu 
klubům v této záležitosti.

http://www.justice.cz
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roli za Národní sportovní agenturu vůči vládě plní 
předseda vlády svědčí podle mého názoru o tom, 
jak silně je podpora sportu vládou akcentována.

Od počátku svého působení v oblasti sportu se 
snažím prosazovat zjednodušení podmínek pro 
podávání žádostí o dotaci a zrychlení vyplacení 
dotací žadatelům, samozřejmě v rámci možnos-
tí vymezených právním řádem naší země. Za je-
den z úspěchů Národní sportovní agentury v této 
oblasti považuji výsledný návrh Zásad vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy, které jsou v sou-
časné době předmětem připomínkového řízení 
a budou následně předloženy k projednání vládě 
ČR. Jejich přijetí v navrhovaném znění přinese 
podle mého přesvědčení výrazné administrativní 
zjednodušení při poskytování dotací. Vedle legis-
lativních opatření je podle mého názoru dalším 
nástrojem zásadního zrychlení poskytování do-
tací v oblasti sportu, zjednodušení administrace 
žádostí o dotaci a zprůhlednění systému posky-
tování dotací, rejstřík sportu. Uživatelsky přívě-
tivý, fungující rejstřík, který usnadní sportovním 
organizacím podávání žádostí o poskytnutí dotací 
a zrychlí rozhodování o nich, je další mojí priori-
tou, které věnuji velkou pozornost.

V oblasti poskytování státní podpory sportu je 
dalším důležitým úkolem Národní sportovní agen-
tury pečlivá příprava dotačních výzev. Na jejich 
přípravě Národní sportovní agentura intenzivně 
pracuje. Stejně důležitá je však připravenost Vás, 
žadatelů o státní podporu v oblasti sportu, která 
přispěje k dalšímu snížení chybovosti podávaných 
žádostí o dotaci a povede k jejich plynulé a rychlé 
administraci. Dovoluji si Vás upozornit, že jednou 
z podmínek poskytnutí státní podpory v oblasti spor-
tu, jejíž splnění je předmětem kontroly každé žá-
dosti o dotaci, je splnění povinností stanovených 
zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřen-
ských fondů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dovoluji si proto vyzvat Vás ke kontrole, zda 
Vaše organizace splňuje povinnosti vyplývající 
pro ni z platných právních předpisů, zejména ze 
zákona o veřejných rejstřících, především pak 
zda údaje zapsané Vaší sportovní organizací ve 
spolkovém rejstříku odpovídají skutečnému sta-

vu a zda byly Vaší sportovní organizací do spol-
kového rejstříku vloženy veškeré listiny, které 
v něm podle zákona o veřejném rejstříku vlože-
ny být mají. Pro vyloučení případného nedorozu-
mění připomínám, že se nejedná o rejstřík sportu 
vedený v současné době u MŠMT, ale o veřejný rej-
střík, který vede příslušný rejstříkový soud (nalez-
nete jej na www.justice.cz) a do kterého je každý 
spolek při svém založení na základě žádosti a do-
ložení všech povinných listin zapsán. Tento veřejný 
rejstřík je znám též pod názvem spolkový rejstřík. 
Následně je každý spolek povinen provádět bez 
zbytečného odkladu aktualizaci jím zapsaných 
údajů. Součástí zápisu spolku ve spolkovém rejst-
říku je sbírka listin, do které se zakládají povinné 
dokumenty. Přehled některých údajů zapisovaných 
do spolkového rejstříku a některých vkládaných 
listin naleznete v příloze tohoto dopisu.

Výše uvedené informace jsme rovněž uváděli 
v rámci naší Roadshow, s mnohými z Vás již naši 
pracovníci začali osobně správnost zápisů kontro-
lovat a řešit. Je mi velice líto, že tato setkání 
s Vámi přerušila nikým nepředvídaná a nelehká 
krizová situace. Jakmile se tento stav uvolní, rád 
se s Vámi co nejdříve znovu setkám.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc 
nebo podporu, můžete se obrátit přímo na Ná-
rodní sportovní agenturu nebo na Vaší servisní 
sportovní organizaci. S cílem zajistit pro Vás při 
přípravě na nadcházející dotační období podporu 
dostupnou co nejjednodušším způsobem, dohodl 
jsem s hlavními servisními sportovními organiza-
cemi (Česká obec sokolská, Česká unie sportu, 
Orel a Sdružení sportovních svazů ČR), že Vám 
budou v případě potřeby v otázkách zápisů do 
spolkového rejstříku taktéž nápomocny. Bude-
te tak mít k dispozici, vedle pracovníků Národní 
sportovní agentury, další síť konzultačních míst, 
zabezpečovaných na pracovištích servisních spor-
tovních organizací. Potřebné kontakty naleznete 
na webových stránkách Národní sportovní agentu-
ry www.agenturasport.cz.  

Předem děkuji za spolupráci.

S úctou,

Milan Hnilička
předseda Národní sportovní agentury

http://www.justice.cz
http://www.agenturasport.cz
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Poslanec Jakub Janda: Národní sportovní agentura 
bude konečně financovat sport

Novela zákona o podpoře, kterou 
z pera Národní sportovní agentury 
předložil Sněmovně premiér, je jis-
tě velmi dobrým krokem, po kterém 
sportovní prostředí v České republi-
ce doslova volá a je zcela logickým 
vyústěním krizové situace ve sportu.

Každý z nás má koneckonců ve 
svém okolí jistě nějaký sportovní 
klub, který vlivem koronavirových 
opatření stojí takřka na pokraji svého 
ekonomického krachu. Sportovci díky 
zrušení všech sportovních akcí, utkání a soutěží 
přišli nejen o své tělesné aktivity, ale zejména 
o příjmy na všech úrovních, ať již jde o vstupné, 
poplatky za soutěže, trenérské zajištění nebo pro-
nájmy svých sportovišť.

Ze strany veřejných rozpočtů je cítit znatelný 
výpadek příjmů z dotačních aktivit na malé i velké 
reprezentační akce a stejně tak i příjmy od spon-
zorů nebo dary obchodních společností se v této 
chvíli úplně zmrazily. Sportovní kluby, které jsou 
z drtivé většiny založeny jako neziskové, tak stojí 
doslova před situací, kdy nemohou plnit své závaz-
ky a jejich cash-flow je nulové. Příjmy vypadly, vý-
daje jim ale zůstaly. Musí platit za energie, mzdy, 
za vlastní nájem… A především udržovat alespoň 
v minimální míře svůj chod, aby mohly po odezně-
ní krize co nejdříve obnovit provoz.

Mnoho, zejména malých klubů na vesnicích již 
nemá peníze na zaplacení účtů za elektřinu nebo 
vodu a pouze přechodně oddalují svůj totální 
krach. Následky této situace mohou být nesmír-
né a jsem si již teď jistý, že spousta klubů také 
ukončí svou činnost.

Na pomoc ze strany státu nemohly spoléhat. 
Jelikož se jedná o neziskové organizace, na pro-
gramy jako COVID-1 a COVID-2 nedosáhly. Nemoh-
ly žádat ani o úvěry garantované Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou. Neboli – měly smů-
lu. Jenže toto není jen jejich smůla. Odnést by 
to mohly i tisíce profesionálních a amatérských 
sportovců. A v neposlední řadě i děti a mládež. 

Opatření, které nám proto vlá-
da předkládá, je pro záchranu 
českého sportu nejen vítané, ale 
doslova nezbytné. Já jí za to dě-
kuji, stejně jako předsedovi Národ-
ní sportovní agentury za vyslyšení 
těchto proseb, čímž zároveň doka-
zuje, že právě agentura své místo 
ve vznikajícím systému českého 
sportu zřejmě má.

V této souvislosti je však nutné 
ptát se, a to z čiré obavy, zda je 

v této chvíli Národní sportovní agentura, coby 
subjekt teprve vznikající, opravdu připravená ad-
ministrovat žádosti.

•  Disponuje v současné době agentura dostateč-
ným počtem pracovníků?

•  Jsou elektronické systémy připravené na pří-
jem žádostí?

•  Existuje již harmongram přípravy dotačního 
programu?

•  Nebude vyřizování žádostí zdlouhavé a byro-
kratické?

•  Bude program nastaven vstřícně a bez zbyteč-
ných omezení?

•  A jaká budou vlastně kritéria pro rozdělování 
financí?

• Jsou tato kritéria vydefinovaná?
•  Půjde o plošnou podporu klubů nebo individu-

ální posuzování?
• Bude někdo v žádostí zvýhodněn? A čím?

Možná je to jen zbytečná opatrnost, ale vzpo-
meňme si na to, jak žádosti v minulých letech, 
a dokonce i v tomto roce administruje Minis-
terstvo školství. Zdlouhavé procesy se spoustou 
zbytečných papírů, neobjektivní požadavky úřed-
níků, špatně nastavený systém ¬– a hlavně neko-
munikace s žadateli. Typickým příkladem budiž 
kauza téměř 300 klubů, které se s minister-
stvem kvůli šikanózním postupům chtěly sou-
dit. Já sám ostatně ministra školství v této věci 
interpeluji již od října loňského roku.

Autor: Vystoupení Jakuba Jandy  
v poslanecké sněmovně 13. května
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Epidemie koronaviru způsobila předčasné  
ukončení projektu ČUS Sportuj s námi 2020

Jak je na tom Ministerstvo školství s dotacemi

Více než osm stovek zájemců 
a přes pět stovek akcí zařaze-
ných do kalendáře – právě tako-
vý byl scénář sedmého ročníku 
projektu České unie sportu ČUS 
Sportuj s námi 2020. Pořadatelé 
soutěží, turnajů, regat, závodů, běhů, pocho-
dů či exhibic ze všech druhů sportu, pořáda-
ných po celé České republice, se však v tomto 
roce dočkají pouze zlomku z loňských, téměř  
210 000 aktivních a účastníků.

Organizátoři v jednotlivých regionech totiž 
uspořádali do poloviny března pouze čtyři desít-
ky z plánovaných sportovních události. Následné 
vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného 
pohybu osob vládou ČR v důsledku opatření proti 
šíření nemoci Covid-19 zásadně zasáhlo také do 
realizace letošního ročníku projektu ČUS Sportuj 
s námi 2020.

Na základě nejasnosti a nepředvídatelnosti 
omezení pořádání sportovních akcí v roce 2020 
i vzhledem k nečekaným výpadkům příjmů ČUS 

v důsledku vládních opatření 
k pandemii, Výkonný výbor ČUS 
rozhodl o předčasném ukončení 
projektu ČUS Sportuj s námi v roce 
2020 s platností od 1. dubna.

Česká unie sportu současně zdůrazňuje, že se 
jedná o mimořádné opatření a že projekt ČUS 
Sportuj s námi tímto krokem rozhodně nezaniká. 
Pro rok 2021 se začne připravovat nový ročník, 
o jehož spuštění bude ČUS včas informovat.

 Autor: KT ČUS

Vystoupení ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy Roberta Plagy na 45. schůzi Poslanec-
ké sněmovny 5. května 2020 k návrhu zákona 
o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie ko-
ronaviru v oblasti sportu.

„Plán přechodu limitačním protokolem mezi 
Ministerstvem školství a Národní sportovní agentu-
rou, spočívá v tom, že skutečně z počtu přibližně 
30 úředníků, kteří se oblasti sportu věnovali ješ-
tě v minulém roce na ministerstvu, část přešla do 
agentury a od 1. června zůstane na odboru sportu 
Ministerstva školství třináct úředníků. A když ode-
čtu ředitelku a sekretářku, tak jsou tam čtyři oso-
by, které mají na starosti ´doadministrování´ 150 
projektů investičních zhruba za 2,2 miliardy ko-
run. Na neinvestičních dotacích bude od 1. června 
sedm osob a čtyři z nich administrují dotace Můj 
klub roku 2020 jako svou hlavní činnost. 

Vím, že s tím v minulosti byly problémy. Já jsem 
tady opakovaně vystupoval a mohu s potěšením 
říct, že v letošním roce k tomuto datu, co před 
vámi stojím, ze 6 500 žádostí bylo zkontrolová-
no už 5 916. To znamená – zbývá 500 žádostí na 
zkontrolování asi ze tří krajů a tisíc ze zkontrolo-
vaných klubů. Tím že se zaváděla povinnost rejst-
říků a prokontrolování dat, tak přistupují k opravě 
členské základny v rejstřících. Ten zbytek je admi-
nistrován a navrhován k dotaci. A v tuto chvíli jsou 
buď vyplacené, nebo navrženy v kolečku k výpla-
tě. Klubům potvrdí prostředky za 800 milionů ko-
run bez ohledu na to, že se v předchozích týdnech 
nesportuje a nesportovalo. Nedochází k žádnému 
krácení, protože jsme si vědomi toho, co tady opa-
kovaně zaznělo, že sportování bude důležitou sou-
částí a vlastně je i prevencí proti všem nemocem 
– a nejenom koronaviru jako takovému.“

 Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
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Poradna: Koronavirus a povinnost vrátit  
zaplacenou zálohu

SITUACE
Sportovní klub uhradil předem zálohu pro-
vozovateli sportovního areálu (sportovní-
ho zařízení, ubytovacího zařízení apod.). 
V důsledku následného vyhlášení nouzového 
stavu pro území ČR a přijetí mimořádných 
opatření k zabránění šíření nebezpečné ná-
kazy (Covid-19), došlo k uzavření celé řady 
provozů a zákazu poskytování stanoveného 
druhu služeb. Soustředění se z těchto dů-
vodu nemohlo konat / nebude moci konat, 
nebo sice ano, ale nikoli v plném rozsahu. 
Jak je to s uhrazenou zálohou? Je třeba jí 
vrátit či nikoli?

Je zřejmé, že finanční a ekonomické důsled-
ky nouzové situace se dotknou jak sportovního 
klubu, který uhradil zálohu, aniž mu však bude 
poskytnuta objednaná služba, tak provozovate-
le sportovního areálu, který poskytnutou zálohu 
přijal v dobré víře s tím, že z ní již uhradil fixní 
náklady na provoz areálu.

 Jedná se o nelehkou situaci, která navíc nemá 
univerzální právní řešení. Smluvní vztah mezi ob-
jednatelem (sportovním klubem) a poskytovate-
lem služby (provozovatelem sportovního areálu) 
a jejich práva a povinnosti se mohou (a to dost 
výrazně) lišit dle vzájemného konkrétního ujed-
nání. 

Lze tedy poukázat pouze na určitá obecná 
pravidla s tím, že řešení konkrétní situace bude 
vždy závislé na okolnostech daného smluvního 
vztahu. 

Záloha – obecně
Dle ustanovení §1807 obč. zák.  je záloha platba 

před uzavřením smlouvy, tj. před samotným vzni-
kem smluvního závazku. Nelze ji proto považovat 
za součást splnění smluvního závazku (nelze plnit 
závazek, který dosud nevznikl), ale poskytnutí zá-
lohy lze považovat za plnění neformální dohody. 
Poskytnutí tohoto předsmluvního plnění, aniž je 
poté předpokládaná smlouva uzavřena, stává se 
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plněním bez právního důvodu, respektive z důvo-
du, který později nenastal, a jedná se o bezdů-
vodné obohacení dle §2997 obč. zák. Není pak 
rozhodující, z jakého důvodu k uzavření smlouvy 
nedošlo. Záloha pak neplní sankční funkci, a po-
kud smlouva následně nebude uzavřena, pří-
jemce zálohy je povinen tuto vrátit. 

 Smluvní pokuta, odstupné, 
storno poplatky
Smluvní pokuta má oproti záloze sankční pova-

hu. Smluvní pokutu je povinna uhradit ta smluvní 
strana, která poruší svoji povinnost.

Odstupné je finanční plnění, jehož úhradou 
dochází k zániku sjednaného závazku (smlouvy), 
a to od samého počátku, aniž by tedy došlo k po-
skytnutí služby a úhradě za ní.

Storno poplatky mají často povahu odstupného 
či smluvní pokuty.

Ve všech uvedených případech platí, že velmi 
záleží na tom, zda vůbec – a hlavně jak – jsou tyto 
právní instituty upraveny ve vzájemném vztahu 
objednatele a poskytovatele služby. Zejména 
pak podmínky a okolnosti, za jakých má ta kte-
rá smluvní strana nárok na tato finanční plnění. 
Storno poplatky mohou být např. upraveny tak, 
že nárok na ně má poskytovatel služby vždy, a to 
bez ohledu na to, z jakého důvodu nebyla z jeho 
strany služba poskytnuta. V takovém případě by 
zejména nezáleželo na tom, že ji nemohl poskyt-
nout proto, že ji objednatel zrušil, nebo proto, 
že ji nemohl poskytnout z jiných důvodů, např. 
v důsledku zásahu vyšší moci, kterou nikdo neza-
vinil (šíření nakažlivé nemoci lze za takovou vyšší 
moc považovat).

Je třeba upozornit, že pokud je tak ujednáno 
ve smlouvě (objednávce, obchodních podmín-
kách, ke kterým objednatel přistoupil, apod.), 
může se poskytnutá záloha za sjednaných podmí-
nek transformovat právě ve storno poplatky, od-
stupné či smluvní pokutu. Často je toto nepřesně 
sjednáno ve formě „nevratné zálohy“. V takovém 
případě by bylo právním důvodem pro ponechání 
si zálohy ze strany poskytovatele služby sjednaná 
smluvní pokuta, storno poplatky.  

Dobré mravy 
V situaci vzniklé v důsledku šíření koronaviro-

vé nákazy je rovněž potřeba zohlednit mimo jiné 
i obecný princip právního řádu, a to korekci výko-
nu práva dobrými mravy. Je totiž nepochybné, že 
dopady nouzového stavu pocítí celá společnost, 
a to včetně dopadů ekonomických. Pokud by měly 
důsledky nezaviněné situace nést pouze některé 
skupiny, mohlo by to být posuzováno jako v roz-
poru s dobrými mravy.

Dobré mravy totiž vystupují jako kritérium 
toho, zda nedochází ke zneužití práva, a pomá-
hají řešit případy, v nichž se přípustný a opráv-
něný výkon práva mění ve zneužití práva. Výkon 
práva v rozporu s dobrými mravy je zakázán (§8 
obč. zák.), respektive může být takovému výkonu 
práva odepřena soudní ochrana.

Závěr
Ze shora uvedeného vyplývá, že nastalé situ-

ace jsou po právní stránce složité, je třeba vždy 
posoudit každý jednotlivý smluvní vztah, neboť 
se nabízí vícero řešení. V úvahu mohou dokonce 
přicházet i jiná právní posouzení konkrétní situa-
ce – např. následná nemožnost plnění.

 
Lze tedy doporučit, aby se smluvní strany sna-

žily najít vzájemnou dohodu, jak vzniklou situaci 
řešit, která by zohledňovala nelehké postave-
ní, v němž se ocitly obě dvě. Mohlo by se jed-
nat např. o narovnání, kdy by se smluvní strany 
dohodly tak, že každá z nich ponese část ztráty. 
Nebo lze uzavřít dohodu o tom, že služba bude 
poskytnuta v náhradním termínu později apod. 

Vzájemná dohoda řešení je vhodná i proto, 
že nelze pominout ani praktickou stránku věci. 
Pokud totiž k žádné přijatelné dohodě nedo-
jde a poskytovatel služby bude vracet najednou 
všechny zálohy, dostane se pravděpodobně do si-
tuace, kdy bude nucen na sebe podat insolvenční 
návrh. V rámci insolvenčního řízení se pak uhra-
zují nejdříve přednostní pohledávky a je otázka, 
kolik – a zda vůbec – nějaké finanční prostředky 
ještě zbydou na uspokojení „obyčejných“ pohle-
dávek, kam bude spadat nárok objednatele na 
vrácení zálohy. 

 Legislativně právní odbor ČUS
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Také ve sportu jsou velké rozdíly  
v odměňování mužů a žen

Minulý měsíc jsme ve Zpravodaji ČUS publiko-
vali informaci o společném projektu Evropské 
unie a Rady Evropy nazvaném „ALL IN: Směrem 
k rovnosti mužů a žen ve sportu“. Zapojilo se 
do něj osmnáct vybraných zemí včetně České 
republiky. Jeho cílem je poskytnout formou 
manuálu praktický návod, jak řešit přetrváva-
jící genderovou nerovnost ve sportu. Nyní na-
bízíme další poznatky a statistiky, které tato 
reprezentativní studie zjistila.

Sport na základní úrovni
Obecně mají v Evropské unii muži tendenci 

praktikovat sport nebo jiné fyzické aktivity častě-
ji než ženy. Například 44 % mužů cvičí nebo spor-
tuje alespoň jednou týdně, zatímco u žen je to  
36 %. Frekvence sportování nebo jiných fy-
zických aktivit se výrazně liší v závislosti na 
věku. Největší rozdíl je zaznamenán u mladší 
skupiny (15–24 let) – 59 % mladých mužů ve 
srovnání s 47 % mladých žen sportuje nebo 
provozuje jinou fyzickou aktivitu alespoň 
jednou týdně, zatímco 12 % mladých mužů ve 
srovnání se 6 % mladých žen se věnuje sportu 
nebo jiné fyzické aktivitě nejméně pětkrát 
za týden. Tento rozdíl se u starších věkových 
skupin zmenšuje.

Rozdíly mezi muži a ženami lze pozoro-
vat ve vztahu k prostředí, kde se sportuje 
nebo kde se provozují jiné fyzické aktivity. 
Muži častěji vykonávají fyzickou aktivitu ve 
sportovním klubu (16 % proti 8 %) nebo v prá-
ci, naopak ženy doma nebo na cestě mezi do-
movem a školou, v práci nebo v obchodech. 

Vrcholový sport
Míra účasti žen na olympijských hrách se 

neustále zvyšuje. Nejnovější údaje Mezinárodní-
ho olympijského výboru ukazují, že 45 % účastní-
ků letních olympijských her v roce 2016 v Rio de 
Janeiru byly ženy. 

V Riu mělo šest zemí z 206 (3 %) výpravu s pře-
vahou žen. Tři z nich (Nový Zéland, Austrálie 
a USA) dosáhly rovnováhy mezi muži a ženami. 
Účast na zimních olympijských hrách je o něco 

nižší, přičemž 41 % účastníků poslední olympiá-
dy v Pchjongčchangu byly ženy. Nicméně od roku 
1992 se tento poměr zvyšuje, s výjimkou mírného 
poklesu v roce 2014.

V elitní stovce pouze Serena
Navzdory nárůstu počtu sportovkyň na olym-

pijských hrách však existují důkazy o rozdílech 
v odměňování žen a mužů ve vrcholovém spor-
tu včetně smluvních výdělků sportovců, spon-
zorství, podpory a finančních odměn. Časopis 
Forbes každoročně zveřejňuje seznam nejlépe 
placených sportovců světa. V roce 2019 byla je-
dinou ženou, která pronikla do tohoto seznamu 
nejlépe placených sportovců světa Serena Willi-
amsová na 63. místě.

Podle studie BBC provedené v roce 2015 se 
v deseti z 35 sportů, které vyplácejí odměny, ne-
platí sportovkyním a sportovcům stejně vysoké 
částky. Například celková dotace na odměny pro 
mistrovství světa žen ve fotbale v roce 2015 činila 
15 milionů amerických dolarů, zatímco pro světo-
vý šampionát mužů ve fotbale v roce 2018 činila 
791 milionů.

 Autor: KT ČUS, foto: Ženy–Fotbal.cz
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SPORTfilm TUBE
projekt v rámci 

SPORTFILM Liberec 
www.sportfilm.cz

ve spolupráci s ČESKOU UNIÍ SPORTU

CÍL
Zviditelnění sportovních a tělovýchovných aktivit – krátký audiovizuální záznam  

jednorázové akce nebo dlouhodobé činnosti sportovního klubu či tělovýchovné jednoty

SOUTĚŽTE o ceny
• horská kola, smartphony a další

• účast na WORKSHOPECH, kde přednášející budou vybraní YOUTUBEŘI, producenti, režiséři apod.

Pravidla hodnocení jsou na http://www.sportfilmtube.eu/hodnoceni/

Slavnostní předání cen bude dne 1. října 2020 v Liberci v rámci předávání cen  
23. ročníku festivalu sportovních filmů SPORTFILM Liberec.

PŘIHLÁŠENÍ
Přihlašte se na http://www.sportfilmtube.eu/kluby-cus/

Videa vkládejte na Facebook SPORTfilm TUBE nebo zašlete na p.landa@sportfilmtube.eu
přes ÚSCHOVNU do 25. 9. 2020.

Prezentace videí bude dále probíhat na YOUTUBE a INSTAGRAMU projektu.

Více informací na webové stránce  
http://www.sportfilmtube.eu/kluby-cus-info/

SPORTfilm TUBE

CÍL

SOUTĚŽTE o ceny

PŘIHLÁŠENÍ

http://www.sportfilm.cz
http://www.sportfilmtube.eu/hodnoceni/
http://www.sportfilmtube.eu/kluby-cus/
mailto:p.landa%40sportfilmtube.eu?subject=
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Multifunkční rezervační systém pro váš klub
Igor Ďatko se už během své aktivní trenérské 
kariéry v oboru sebeobrany zajímal o zpřehled-
nění správy sportovních škol a klubů. Ve spolu-
práci s dalšími sportovci pak věnoval několik let 
vývoji CRM systému ProKlub, který dnes uleh-
čuje život řadě majitelů sportovních klubů.

ProKlub je propracovaný CRM a rezervační 
systém, který mohou využívat všichni instruktoři 
sportu, od soukromých trenérů po velké sportovní 
spolky. Jeho užívání je jednoduché až intuitivní, 
zároveň nabízí perfektní přehled, ať už o regis-
tracích a náboru nových cvičenců, platbách za 
kurzy a workshopy, nutné legislativě či výkazech 
jednotlivých klientů nebo trenérů. 

Pro řadu sportovců je administrativa nutným 
zlem. Zejména náročné se ukazují kontroly a pá-
rování plateb, povinné platební doklady i souhlasy 

s GDPR. Ruční kontrola a zapisování jsou zdrojem 
největší chybovosti a často tak stojí klub peníze 
za pomocné síly, případně ušlé platby. Všechny 
tyto úkony probíhají v ProKlubu po předchozím 
nastavení zcela automaticky, systém je schopen 
i sám upozorňovat na nezaplacené pohledávky. 
Velmi také usnadňuje nábor nových členů či re-
zervace kurzů a rovnou nabízí automatické zasí-
lání e-mailů konkrétním skupinám, případně na-
pojení na SMS bránu.

Pokud potřebujete šetřit čas a nevěnovat zby-
tečně energii nekonečné administrativě, můžete 
si vyzkoušet demo systému na 14 dnů v jeho plné 
verzi zcela zdarma. Samotná cena softwaru pro 
zakoupení a jeho aktivaci je velmi přátelská, 
aby si jej mohli dovolit i začínající kluby či školy 
a mohly se tak plně věnovat rozvoji sportovních 
aktivit.

INZERCE

Pro více informací navštivte www.proklub.cz nebo pište na igor@proklub.cz

http://www.proklub.cz

