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Foto na titulní straně: Projekt České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi – nabral hned od počátku 
letošního roku slibné tempo a organizátoři na mnoha místech České republiky připravili pro sportující 
veřejnost mnoho vydařených akcí. Mezi ně patřil také běžecký závod Rohálovská desítka, v níž 
ženskou kategorii vyhrála Petra Pastorová. Foto: Tipsport Sportuj s námi
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VV ČUS vyslovil podporu ukrajinským sportovcům  
a zabýval se přípravou 40. valné hromady ČUS

V Praze na Strahově se konalo 15. března letoš-
ní třetí zasedání Výkonného výboru České unie 
sportu. Hlavními body jeho programu byly pře-
devším informace o zajištění financování čes-
kého sportu v letošním roce, svolání a příprava 
40. valné hromady ČUS a v reakci na ruskou vo-
jenskou agresi možnosti podpory ukrajinských 
sportovců.

VV ČUS jednomyslně ocenil pomoc svých člen-
ských sportovních svazů a klubů, které poskytují 
v rámci možností a podmínek ukrajinským spor-
tovcům i dalším občanům z této válkou zasažené 
země nezištnou a všestrannou podporu. Do po-
moci se zapojila také ČUS, která poskytla část 
tréninkových a ubytovacích kapacit ve Spor-
tovním centru Nymburk ukrajinským judistům 
a handicapovaným sportovcům.

Místopředseda ČUS Marek Hájek informoval 
o aktivitách a intenzivních jednáních představitelů 
České unie sportu s ministrem financí a s poslanci 
příslušných výborů poslanecké sněmovny, která 
předcházela projednávání návrhu rozpočtu ve sně-
movně ve snaze navýšit objem státního rozpoč-
tu v kapitole pro sport na rok 2022. „Připravený 
a přednesený pozměňovací návrh na navýšení 
částky 4,6 miliardy korun však byl ve druhém 
čtení poslaneckou sněmovnou zamítnut. Zna-
mená to, že sportovní prostředí tak bude letos 
hospodařit s částkou o 22 procent nižší než loni. 
Chápeme, že státní rozpočet má být úsporný, ale 
toto je citelná ztráta, která bude chybět především 
na provoz sportovišť,“ konstatoval Marek Hájek.

Uvedl, že Národní sportovní agentuře se už po-
dařilo vypsat téměř všechny dotační programy, 
ačkoliv v alokacích mnohých z nich bude v tomto 
roce méně peněz. „Věříme, že část prostředků 
se najde ještě na velice potřebný program pro 
kluby, jednoty a organizace na údržbu a provoz 
sportovišť, která mají zásadní problém s cena-
mi energií,“ dodal Marek Hájek.

Místopředseda ČUS informoval členy výboru 
o aktuálním provozu středisek ČUS, na který mají 
stále vliv důsledky covidové pandemie a skokový 

nárůst cen energií. Ten trápí zejména energeticky 
náročný Plavecký areál v Podolí. V důsledku příz-
nivé zimy i zrušení epidemických restrikcí se však 
zlepšily ekonomické výsledky Lyžařského areálu 
Zadov a výrazně se zvýšila obsazenost Sportovní-
ho centra Nymburk.

VV ČUS také rozhodl o svolání 40. valné hro-
mady České unie sportu. Ta se uskuteční ve stře-
du 22. června ve Sportovním centru Nymburk. 
Současně schválil předběžný návrh programu jed-
nání, návrh harmonogramu příprav a osnovu pro 
sestavení Zprávy o činnosti VV ČUS od 39. valné 
hromady ČUS. Delegáti valné hromady budou pro-
jednávat a schvalovat zprávy o hospodaření a ma-
jetku ČUS, které se intenzivně finalizují. 

Generální ředitel ekonomických agend Pavel 
Benda předložil a komentoval první verzi Zprá-
vy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2021. Eko-
nomický výsledek skončil ztrátou více než 52 
milionů korun, a byl v době covidové pandemie 
bezprecedentně ovlivněn vládním omezením 
podnikání a sportování. V důsledku toho byly 
provozy ČUS plně uzavřeny v období 1. ledna až 
31. května 2021 a následný rozjezd činnosti pro-
bíhal velice pomalu. Na druhou stranu kompenza-
ce z „covidových dotací“ dosáhla částky 42 mili-
onů korun, což napomohlo snížení celkové ztráty 
z vlastní činnosti. Výkonný výbor ČUS se seznámil 
také s první verzí Zprávy o majetku ČUS k 31. 
prosinci 2021. Vyplývá z ní, že ČUS je oddlužena 
a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní 
majetky či samotnou její existenci.

Národní sportovní agentura už zveřejnila do-
tační výzvu v programu pro zastřešující sportovní 
organizace na rok 2022, na kterou ČUS připravuje 
podání žádosti o dotaci. Prostředky z této stát-
ní podpory jsou každoročně určeny na činnost 89 
územních pracovišť ČUS – Servisních center spor-
tu. Vzhledem k tomu, že územní pracoviště ČUS 
zatím nemají prostředky na krytí provozních 
nákladů, rozhodl VV ČUS o jejich předfinanco-
vání. ČUS jim proto poskytne zálohy v celkové 
výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů. 

Autor: KT ČUS
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Prohlášení k ruské vojenské agresi: Český sport  
jednotně podporuje kroky MOV i české vlády

1. březen 2022

Celý svět se vinou ruské agrese na Ukrajině 
dostal na historickou křižovatku. Každou minutu 
sledujeme nové zprávy, jaké si ještě před týd-
nem nedokázal nikdo z nás představit ani v tom 
nejstrašnějším snu. Celý svět se semkl a společně 
postupuje proti agresorům. Jednotně postupuje 
Evropa, jednotný je postup české politické re-
prezentace. Podporujeme a plně respektujeme 
kroky české vlády a její nekompromisní postoje.

 
Český sport bude na této křižovatce vystupo-

vat rozhodně, jednotně a udělá vše, co je v jeho 
možnostech a silách, aby došlo k ukončení agrese 
na Ukrajině a pomohl ukrajinským obyvatelům 
i sportovcům. Vždyť naše země v nedávné histo-
rii dvakrát zažila situaci, kdy byla zrazena, přepa-
dena a vinou lhostejnosti okolí zůstala opuštěna. 
Toto nesmíme dopustit. Nebudeme alibističtí, 
zbabělost není vlastností sportovců. 

Jednoznačně podporujeme Mezinárodní 
olympijský výbor, který doporučil mezinárod-

ním sportovním federacím a organizátorům 
sportovních akcí, aby nezvali ruské a bělorus-
ké sportovce a funkcionáře nebo neumožňo-
vali jejich účast na mezinárodních sportovních 
akcích. 

V době, kdy dopadají bomby na obytné 
čtvrti a umírají stovky nevinných civilistů, je 
třeba promluvit jasně, srozumitelně, společ-
ně. Český olympijský výbor, Česká unie spor-
tu a české sportovní svazy vyvinou maximální 
úsilí směrem ke sportovním federacím s cílem 
co nejrychleji znemožnit ruským a bělorus-
kým sportovcům startovat na mezinárodních 
soutěžích po celém světě. Přijde nám nemys-
litelné, aby v těchto dnech přijel ruský závod-
ník na sportovní soutěž a zapojil se do dění, 
jako by se nic nedělo, když armáda se stejnou 
vlajkou, jakou má na dresu, ve stejnou dobu 
ostřeluje raketami ukrajinská města. 

Sport je celosvětový fenomén, jsme pře-
svědčeni, že jednotným tlakem se budeme 
podílet na co nejrychlejším ukončení agrese.

JIŘÍ KEJVAL
Předseda Českého olympijského výboru

MIROSLAV JANSTA
Předseda České unie sportu

Ukrajinští sportovci jako hrdinové se zbraní

Tenista Serhij Stachovskij 
na kontrolním stanovišti

Mladý biatlonista Jevhen Malyšev 
zahynul při obraně vlasti

Svou zemi brání také špičková 
horolezkyně Irina Galajová
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NSA zastavila vydávání povolení  
ke vstupu do ČR pro ruské sportovce

Týden orienťáku pro Ukrajinu vynesl 555 555 korun

V návaznosti na kroky Vlády ČR Národní sportov-
ní agentura s okamžitou platností ode dne 26. 
února 2022 pozastavila veškeré procesy s vydá-
váním povolení ke vstupu pro sportovce z Ruské 
federace na území České republiky. Kvůli nut-
nosti jednotného postupu českého sportovního 
prostředí vůči mezinárodním utkáním s repre-
zentací Ruska proto svolal předseda NSA Filip 
Neusser konferenci s předsedy největších čes-
kých sportovních svazů.

„Situace na Ukrajině je kritická a je potřeba 
přecházet od řečí k činům. V součinnosti s kro-
ky Vlády ČR jsem rozhodl o okamžitém zastavení 
vydávání povolení ke vstupu pro sportovce Rus-
ké federace,“ uvedl předseda Národní sportovní 
agentury. Jedná se o první krok v reakci českého 
sportu na ruskou agresi na Ukrajině s tím, že další 
kroky budou brzy následovat. 

„Musíme být sjednoceni v českém sportovním 
prostředí. To se týká zejména mezinárodních utká-
ní s reprezentacemi Ruska – není možné, aby jeden 
sportovní svaz odmítal kvůli invazi absolvovat zápa-

sy s ruskou reprezentací a další sportovní svaz s nimi 
bez problémů hrál. Český sport musí postupovat 
jednotně s českou vládou a s partnery z Evropské 
unie,“ upřesnil Filip Neusser. Podle jeho názoru by 
mělo být okamžitě odebráno pořadatelství všech 
mezinárodních sportovních akcí a zakázána účast 
ruských reprezentačních družstev na všech svě-
tových a evropských šampionátech.

Předseda NSA neprodleně nabídl prostřednic-
tvím ukrajinského velvyslance pomoc ukrajin-
ským sportovcům, kteří jsou v České republice 
na mezinárodních akcích nebo přípravných kem-
pech a kvůli aktuální situaci se nemohou vrátit 
do vlasti. 

„Národní sportovní agentura má úzkou spolu-
práci s mnoha českými univerzitami, sportovními 
středisky a sportovními svazy. Jsem si jist, pokud 
to bude potřeba, že nebude pro mě problém za-
jistit ukrajinským sportovcům ubytování a stravu 
po dobu, než bude pro ně bezpečné se vrátit zpět 
do Ukrajiny,“ prohlásil Filip Neusser.

Zdroj: NSA

Do všestranné podpory Ukrajiny se hned od prv-
ních okamžiků ruské vojenské intervence zapo-
jil také český sport. Národní sportovní svazy, ale 
také členské subjekty České unie sportu organi-
zují finanční sbírky, materiální pomoc i převoz 
uprchlíků ze slovenské a polské hranice.

Příkladů této pomoci je mnoho. Jako jeden 
z prvních zareagoval například Český svaz orien-
tačních sportů uspořádáním akce Týden orien-
ťáku pro Ukrajinu, do kterého se zapojily kluby 
i jednotlivci. V týdnu od 28. února do 6. března se 
podařilo zorganizovat 30 nejrůznějších aktivit – klu-
by se zapojily v rámci svých tréninků, ale řada akcí 
byla bleskově nachystána v řádu několika hodin.

Výše nasbíraných příspěvků od účastníků v prů-
běhu těchto aktivit předčila očekávání – k 9. břez-
nu bylo na účtu přes 420 tisíc Kč.  Výkonný výbor 

ČSOS poté rozhodl o navýšení této částky na sym-
bolických 555 555 Kč. Polovina prostředků byla 
zaslána na speciální účet velvyslanectví Ukrajiny, 
druhá část na sbírku Člověka v tísni.

Zdroj: ČSOS, foto: www.mlokml.cz

Mariánskolázeňský Orientační klub uspořádal Mločí 
orienťák pro Ukrajinu
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Úrazové pojištění ukrajinských dětí  
při sportovních aktivitách

Akce Ukliďme Česko startuje už 2. dubna!

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 
pro celé sportovní prostředí v České republice 
úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všech-
ny subjekty sdružené v České unii sportu – tedy 
národní sportovní svazy, sportovní kluby a tě-
lovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské 
organizace ČUS – jsou pojištěny úrazovým pojiš-
těním prostřednictvím této pojišťovny.

V souvislosti s přílivem ukrajinských uprchlíků 
je v této souvislosti důležitá aktuální informace 
týkající se zejména účasti a úrazového pojištění 
ukrajinských dětí při tréninkových i soutěžních 
aktivitách organizovaných členskými subjekty 
ČUS. Pokud při nich utrpí úraz, vztahuje se 
na ně i toto pojištění – ZDE.

„Potvrzujeme, že se pojistné krytí vztahuje 
na všechny, kteří se zúčastní tréninkové spolkové 
činnosti – rozhodující je potvrzení účasti organi-
zací (spolku, který je pojištěn),“ uvedla Šárka 
Chvalinová, referent Klientského servisu Pojiš-
ťovny VZP.

Pár dnů odstartuje hlavním termínem dobrovolnic-
ká akce Ukliďme Česko – v sobotu 2. dubna – evidují 
organizátoři již přes 3 300 nahlášených úklidů, což 
je více než za poslední dva roky dohromady. 

Akce se stala letos i neplánovaně „me-
zinárodní“ zásluhou zapojení vietnamské 
a ukrajinské komunity. Dobrovolníci se 
mohou k některé z naplánovaných akcí 
připojit díky mapě úklidů na https://www.
uklidmecesko.cz/map/ a také se těšit 
na tradiční fotosoutěž.

Do úklidu černých skládek a drobné-
ho nepořádku z přírody, měst a obcí se 
také letos zapojí členové mnoha spor-
tovních klubů a tělovýchovných jednot. 
V posledním necovidovém roce 2019 bylo 
v akci přes 150 000 dobrovolníků.

K místním organizátorům letos poputu-
je bezmála 100 000 pytlů na sběr odpadků 

a kvůli nebývalému zapojení více než tisícovky 
škol také zhruba 150 000 pracovních rukavic. 
Ruku v ruce se zajištěním úklidu proběhla i výzva 
k účasti v tradiční fotosoutěži – letošními kate-
goriemi jsou Mládež, Video z akce a Kuriozita.

Foto: Tipsport Sportuj s námi

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzp-2019.html
https://www.uklidmecesko.cz/map/
https://www.uklidmecesko.cz/map/
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NSA vydala nové Rozhodnutí o stanovení poměru  
snížení výše dotace k Výzvě Můj Klub 2022

Národní sportovní agentura na svých webových 
stránkách vydala nové Rozhodnutí o stanovení 
poměru snížení výše dotace k Výzvě Můj Klub 
2022.

I. Úvodní ustanovení 
Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) 

vyhlásila dne 1.10.2021 Výzvu 14/2021 Můj klub 
2022 (dále jen „Výzva“). NSA v bodě 12.11. této 
Výzvy stanovila podmínky pro stanovení (výpočet) 
poměrového koeficientu (poměru) na základě, 
kterého si vyhradila právo snížit výši dotace ka-
ždé žádosti podané v této Výzvě. Poměr, ve kte-
rém bude provedeno snížení výše dotace všech 
podaných žádostí, byl zveřejněn dne 14.12.2021. 
Vzhledem ke změně alokace Výzvy je nutné tento 
poměr upravit. 

II. Stanovení poměru 
Součet celkové výše dotací všech žádostí poda-

ných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil disponibilní 
alokaci Výzvy. 

Součet celková výše dotací všech žádosti ve Vý-
zvě, dle evidence JDP-EDS činí: 1 742 mil. Kč.

Disponibilní alokace dle Výzvy činí: 1 500 mil. Kč 

III. V souladu s ustanovením bodu 
12.11. Výzvy a výše uvedeného NSA 
ke dni 8. 3. 2022 rozhodla takto: 
stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 
0,90. 

IV. Závěrečné ustanovení 
Na základě rozhodnutí o stanovení poměru sní-

žení dotace dle čl. III tohoto Rozhodnutí budou 
všem žadatelům dle bodu 12.11. Výzvy sníženy 
výše vypočtené dotace ve všech podaných žádos-
tech.

V souladu s bodem 12.12. Výzvy je poskytovatel 
je oprávněn provést opakovaný přepočet poměru 

v průběhu dotačního řízení, pokud bude možné 
tímto přepočtem koeficient dotace zvýšit.

Kompletní informace k Rozhodnutí naleznete 
ZDE.

Významné sportovní  
akce mimořádné  
důležitosti 2022

Národní sportovní agentura na svých strán-
kách zveřejnila výzvu „Významné sportovní 
akce mimořádné důležitosti 2022" s alokací 66 
mil. Kč. 

 
Zahájení příjmu žádostí: 9. 3. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 8. 4. 2022 do 12:00 hod.

Bližší informace – ZDE.

Významné sportovní  
akce 2022

Národní sportovní agentura na svých strán-
kách zveřejnila výzvu "Významné sportovní 
akce 2022" s alokací 107 mil. Kč.

 
Zahájení příjmu žádostí: 9. 3. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 8. 4. 2022 do 12:00 hod.

Bližší informace – ZDE.
Zdroj: NSA

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/03/Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace_na-web.pdf
https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-vsamd-2022/
https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-vsa-2022/
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Poradna: Datové schránky budou pro spolky  
povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona 
(zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úko-
nech a autorizované konverzi dokumentů) po-
vinnost mít zřízenu datovou schránku všechny 
právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnic-
kým osobám, které datovou schránku k před-
mětnému datu nebudou mít zřízenou na základě 
vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena 
automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpoz-
ději do 31. 3. 2023.

Datovou schránku lze samozřejmě zřídit i dob-
rovolně na základě žádosti a nečekat, až na její 
automatické zřízení ze strany Ministerstva vnitra. 
Podat žádost o zřízení datové schránky je opráv-
něn statutární orgán právnické osoby. Učinit tak 
může buď osobně na kterémkoliv kontaktním mís-
tě veřejné správy – Czech POINT, případně písem-
ně přímo na Ministerstvu vnitra prostřednictvím 
předepsaného elektronického formuláře (elek-
tronický formulář - Software602 Form Filler) 
nebo pdf formuláře pro ruční vyplnění. Formulář 
musí být opatřen ověřeným podpisem statutární-
ho zástupce a následně doručen na adresu mi-
nisterstvu vnitra, nebo (v případě elektronického 
formuláře) opatřen uznávaným elektronickým 
podpisem a doručen na adresu posta@mvcr.cz.

V případě osobní žádosti na Kontaktním místě 
veřejné správy – Czech POINT je totožnost žada-
tele (statutárního orgánu spolku) na kontaktním 
místě ověřována podle předloženého dokladu – 
nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, 
povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového 
štítku. Oprávněnost žadatele jednat za spolek je 
pak dokladována výpisem ze spolkového rejstříku 
(stačí internetový, neboť pracovníci Czech POINT 
mají do databáze přístup). Žádost je následně 
předána k posouzení Ministerstvu vnitra a žada-
tel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo 
jednací).

V případě kladného vyřízení žádosti obdrží 
oprávněné osoby (členové statutárního orgá-
nu) přístupové údaje. Pokud má oprávněná oso-
ba vlastní datovou schránku fyzické osoby, jsou 
jí přístupové údaje pro datovou schránku spolku 

doručeny datovou zprávou. V ostatních případech 
budou odeslány poštovní přepravou. 

Podrobnosti k otázce zřízení datových schránek 
lze získat na webových stránkách https://www.
datoveschranky.info. 

Přihlášení do datových schránek
Po obdržení přístupových údajů do datové 

schránky je třeba provést první přihlášení na 
webové stránce, https://www.mojedatova-
schranka.cz, a to prostřednictvím doručeného 
uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno 
je neměnné a slouží konkrétní oprávněné osobě 
pro přístup k datové schránce. V případě vícero 
oprávněných osob disponuje každá osoba svými 
vlastními přístupovými údaji. Po prvním přihláše-
ní bude uživatel vyzván ke změně hesla. Systé-
mem datových schránek je v základu nastavena 
omezená platnost hesla na 90 dní, po kterých je 
nutné provést jeho změnu. Byť se jedná o prvek 
zvýšené ochrany, je takový stav méně komfortní, 
přičemž samozřejmě lze platnost hesla změnit 
na neomezenou dobu, a to v záložce Nastavení > 
Možnosti přihlášení > Platnost hesla. Po tomto pr-
votním přihlášení je datová schránka připravena 
pro její obsluhování konkrétním uživatelem. Do-
poručuji s prvotním přihlášením neotálet, neboť 
datová schránka je bez ohledu na tuto skutečnost 
aktivní, a tedy způsobilá přijímat datové zprávy.

Vedle uživatelských údajů pak každá datová 
schránka disponuje vlastním identifikátorem, 
který slouží de facto jako adresa datové schránky 
konkrétního subjektu. Tento identifikátor je tedy 
vždy jeden, a to bez ohledu na počet oprávně-
ných uživatelů jedné datové schránky.

V souvislosti s příjmem datových zpráv rov-
něž doporučuji aktivovat notifikační službu 
v záložce Nastavení > Notifikace, která umož-

https://www.datoveschranky.info/documents/5905891/0/zadost_zrizeni_ds.zfo
https://www.datoveschranky.info/documents/5905891/0/zadost_zrizeni_ds.zfo
https://www.mvcr.cz/clanek/dotazy-920075.aspx
https://www.datoveschranky.info/
https://www.datoveschranky.info/
https://www.mojedatovaschranka.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.mojedatovaschranka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO
https://www.mojedatovaschranka.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.mojedatovaschranka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO
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ňuje zasílat uživateli, který si tuto službu ak-
tivoval upozornění na přijaté datové zprávy. 
V případě notifikace e-mailem je tato služba bez-
platná (na rozdíl od SMS notifikace). Upozorňuji, 
že je důležité věnovat pozornost výběru notifikač-
ních zpráv (k zaškrtnutí jsou 3 políčka a doporu-
čuji aktivovat všechna 3), neboť v případě chyb-
ného nastavení by se mohlo stát, že uživatel bude 
upozorněn pouze na některé zprávy, což by mohlo 
mít negativní důsledky např. z hlediska lhůt pro 
reakci apod., neboť v případě datových schránek 
je uplatňována tzv. fikce doručení. Rovněž lze 
v případě notifikací určit rozsah jejího obsahu – 
základní vs. rozšířený. Opět doporučuji nastavení 
rozšířeného obsahu, neboť uživatel z notifikační 
zprávy zjistí nejen ID zprávy, typ zprávy, název 
a ID schránky příjemce, nýbrž i předmět zprá-
vy, název a ID schránky odesílatele. To může být 
užitečné z hlediska jakési „strategie“ doručová-
ní, neboť tato informace umožňuje uživateli se 
rozhodnout, zda je třeba datovou schránku ihned 
otevřít (důležitá očekávaná písemnost) nebo ote-
vření datové schránky ponechat na pozdější den 
(typicky např. v případě krátkých lhůt se některé 
datové zprávy nevyplatí přebírat v pátek, jelikož 
v průběhu víkendu zbytečně uplyne část lhůty).

okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásila 
první oprávněná osoba po jejím přijetí/dodání 
(čas dodání a doručení je pak vyznačen v doru-
čence datové zprávy), nebo tzv. fikcí doručení, 
ke které dochází v případě, že se ve lhůtě 10 dnů 
ode dne dodání datové zprávy do datové schrán-
ky nepřihlásí žádná z oprávněných osob. Datová 
zpráva je tedy označena za doručenou desátým 
dnem po dodání do datové schránky i v přípa-
dě, že se žádný uživatel s právem přístupu do 
datové schránky nepřihlásil. Nelze tedy „apliko-
vat metodu“, že když se uživatel nepřihlásí, ne-
může být zpráva doručena.

Datové schránky slouží jako primární instru-
ment oficiální komunikace s orgány státní sprá-
vy a samosprávy. To znamená, že tyto orgány mají 
povinnost doručovat písemnosti subjektům, které 
mají zřízenou datovou schránku, primárně právě je-
jím prostřednictvím. Teprve v případě, že doručení 
prostřednictvím datové schránky není možné (např. 
z důvodu zaslání písemností, které svou velikostí 
přesahují kapacitu datové zprávy, která činí 20 MB), 
lze doručit jiným způsobem – typicky prostřednic-
tvím poskytovatele poštovních služeb. V obráceném 
případě, kdy je spolek odesilatelem a orgán státní 

správy či samosprávy adresátem, takové pra-
vidlo až na výjimky (typicky např. podávání 
daňových přiznání apod.) neplatí a lze nadále 
využívat i poštovní přepravy. Komunikace s or-

gány státní správy a samosprávy má však 
nespornou výhodu v tom, že je zcela bez-
platná.

Datové schránky lze využít i běžné 
korespondenci s jinými soukromopráv-
ními subjekty, které rovněž disponují 
datovou schránkou, a to prostřednic-
tvím tzv. poštovní datové zprávy. Tato 
služba je zpoplatněna, přičemž funguje 
na kreditním systému, tedy předpla-
cení finančního obnosu na účet datové 

schránky. Seznam držitelů datových schrá-
nek je pak uveden na webové stránce https://
www.mojedatovaschranka.cz/sds/. 

Další informace v souvislosti se zřízením 
a funkcí datových schránek budeme púrůběžně 
aktualizovat.

Autor: JUDr. Daniel Viduna, LL.M.,
místopředseda Legislativní rady VV ČUS

Příjem/dodání datové zprávy a její doručení
Příjem/dodání datové zprávy a její doručení – 

jedná se o dva rozdílné pojmy. K přijetí/dodání 
datové zprávy do datové schránky dochází v pod-
statě bezprostředně po jejím odeslání odesilate-
lem. Dodáním datové zprávy do datové schránky 
příjemce však ještě automaticky nedochází k je-
jímu doručení. Datová zpráva je doručena buď 

https://www.mojedatovaschranka.cz/sds
https://www.mojedatovaschranka.cz/sds
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Dvě desítky sportovních akcí nabídl 
březnový kalendář projektu České 
unie sportu – Tipsport Sportuj s námi. 
Zatím byly především ve znamení 
lyžařských závodů, ale už se konaly 
také silniční běhy a turistické po-
chody. Zpestřením byly také ukázky 
a lekce bojového umění capoeira. 
Z některých závodů a soutěží nám 
jejich organizátoři zaslali ilustrační 
fotografie.

Celkem 386 dospělých běžců (včetně 85letého 
Květoslava Hány) a 168 dětí se zapojilo do letošního 
ročníku Rohálovské desítky v Prusinovicích 
na Kroměřížsku.

Turistický Pochod jarní přírodou přilákal do oblasti Malé Hané 
v okolí Jaroměřic u Jevíčka 570 účastníků – mnoho z nich si cestu 
zpříjemnilo také opékáním buřtů.

Netradiční závod Axis Noční desítka nabídl všem aktérům 
příležitost proběhnout se – i s pomocí čelovek – nočními 
ulicemi Jihlavy. Foto: Tipsport Sportuj s námi

Festival de 

Capoeira 

v Opavě 

představil 

návštěvníkům 

netradiční 

brazilské 

bojové umění 

s prvky tance.

Nikoliv 
v přírodě, ale 
na pražské 
periferii 
v Hrdlořezích 
absolvovali 
vyznavači 
orientačního 
běhu Jarní 
sprint.
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Dubnový kalendář projektu  
Tipsport Sportuj s námi nabídne  

sportovní všehochuť

Dvě desítky sportovních disciplín nabídne v měsíci dubnu kalendář projektu České unie sportu – 
Tipsport Sportuj s námi. Sportovní nadšenci se tak mhou těšit například na sérii běhů, turistické po-
chody, cyklistické závody, vodácké akce, volejbal, baseball, ale také jógu, šachy, moderní gymnastiku 
či rogaining.

Výběr z nejzajímavějších akcí – duben 2022:
2. 4. 51. ročník Orlické šachovnice šachy Ústí nad Orlicí

2. 4. Běh Koutem atletika Kout na Šumavě

2. 4. Jóga krok za krokem jóga Ostrava

2. 4. Novoveský přespolák kanoe, běh, šplh Ostrožská Nová Ves

9. 4. Pyšelský kopeček atletika Pyšely

9. 4.  Nordic walking Tour nordic walking Praha

14. 4. Baseballový den s Ježky  baseball Jihlava

17. 4. Vidnavské okruhy cyklistika Vidnava

17. 4. Velká cena města Touškova cyklistika Touškov

17. 4. Silniční běh Rožmitál–Březnice atletika Rožmitál pod Třemšínem

23. 4. Koberovské šlápoty turistika Koberovy

23. 4. Kamiwaza Cup karate Praha

24. 4. 5. Rebelstyle competition švihadla Černošice

30. 4. Lesní běh Černou horou atletika Litomyšl 

30. 4. Butchis games florbal Praha

30. 4. Za pohledy z Rybí turistika Rybí

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz

Pozvánka na TOP akce
5. REBELSTYLE COMPETITION: Mezinárodní sou-
těž v závodním skákání přes švihadlo (Jump Rope–
Rope Skipping) se uskuteční v hale Věry Čáslavské 
v Černošicích. Akce proběhne ve všech věkových 
kategoriích od ročníku narození 2013 a starších. 
Na programu budou rychlostní i freestylové disci-
plíny v jednotlivcích, párech, trojicích i čtveřicích. 
Pro diváky je připraven atraktivní program. 

ZA POHLEDY Z RYBÍ: Turistický pochod je 
určený pro všechny věkové kategorie. Jsou 
připraveny trasy na 10, 13,5 a 25 km. Na kočár-
kové trase 10 km je pro děti zajištěna zábava 
formou pohádkových postav, pro všechny účast-
níky je zajištěno občerstvení. V cíli lze vyhrát 
ceny ze slosovatelného vstupného, k poslechu 
zahraje country kapela.

http://www.cus-sportujsnami.cz
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Začíná 7. ročník akce Díky, trenére. Podporu koučům 
vyjadřují mladí sportovci i jejich rodiče

Mladí sportovci i jejich rodiče mají 
znovu možnost poděkovat trené-
rům za jejich práci a nasazení. 
Začaly nominace na 7. ročník akce 
Díky, trenére, která vyzdvihuje pří-
nos a obětavost trenérů mládeže. 
Nominovaní trenéři dostanou po-
děkování od dětí i slavných českých sportovců 
a mají šanci získat finanční příspěvky v celkové 
výši 200 000 Kč pro svůj sportovní klub či na za-
hraniční stáž. Na podzim budou spolu se svými 
svěřenci usilovat o titul Trenér mládeže 2022. 

Akce Díky, trenére má za cíl ocenit ty, kteří při-
vedou ke sportu co nejvíce dětí. Vyzdvihuje tím 
nasazení trenérů mládeže, kteří se většinou věnu-
jí práci s dětmi ve volném čase a zadarmo. Právě 
amatérští trenéři podle průzkumu agentury IPSOS 
tvoří 75 % těch, kteří s trénováním končí. 

„Trenéři věnují dětem desítky hodin měsíčně, 
o víkendech vyrážejí se svými svěřenci na soutěže 
a místo dovolené jedou s klubem na soustředě-
ní. A to všechno zadarmo, jen pro lásku ke sportu 
a pomoc dětem. Snažíme se proto ocenit jejich 
dlouhodobé nasazení a poděkovat jim za jejich 
práci. Někdy se totiž může stát, že poděkování 
trenérům vnímají děti i jejich rodiče jako samo-
zřejmé – a proto je zapomenou vyslovit. Díky, 
trenére, dává lidem možnost, jak svou vděčnost 

vyjádřit,“ vysvětluje smysl akce její 
zakladatel Petr Rydl z agentury Ko-
nektor.

Přihlásit svého oblíbeného tre-
néra či trenérku do ankety může 
kdokoli na stránkách akce Díky, 

trenére, a to až do 30. dubna. Každý kouč poté 
dostane dopis s poděkováním od těch, kteří jej 
nominovali. V minulém ročníku mladí sportovci 
a jejich rodiče vyjádřili díky více než 300 trenérů 
– celkem již akce za 6 ročníků ocenila práci více 
než tisícovky sportovních nadšenců. 

Polovina trenérů se shoduje v tom, že koučů 
mládeže za poslední roky ubylo. Podle dotázaných 
za to může hlavně to, že se do trénování nechce 
mladým sportovcům. Podle čtvrtiny trenérů je 
na vině také lockdown a 21 % z nich uvádí jako dů-
vod nedostatečné či žádné finanční ohodnocení.

„Věříme, že trenéři si zaslouží uznání nejen 
od svých svěřenců a jejich rodičů, ale i od širší 
sportovní veřejnosti. Bez trenérů mládeže by totiž 
český sport nemohl existovat. Zároveň je důležité 
vědět, že směrovat děti ke sportu neznamená pou-
ze vychovávat profesionální sportovce. Trenéři tím 
vedou děti k lásce k pohybu, ale třeba i ke zdra-
vému životnímu stylu a smyslu pro fair play. Proto 
jsme se rozhodli vyjádřit jim také svoji podporu 
a stát se partnerem Díky, trenére,“ říká Filip Neu-
sser, předseda Národní sportovní agentury. 

Akce vyvrcholí na podzim v Praze na Dni tre-
nérů mládeže. Osm trenérů zde předvede se svý-
mi svěřenci sportovní vystoupení a jeden z nich si 
odnese titul Trenér mládeže roku.

Vítěz soutěže Díky, trenére získá příspěvek 
40 000 Kč na zahraniční tréninkovou stáž. Druhý 
v celkovém pořadí získá na stáž 30 tisíc, třetí 20 
tisíc a čtvrtý 10 tisíc korun. Každému z nich na-
víc pořadatelé přispějí 10 000 Kč na provoz jejich 
sportovního klubu. Oceněni budou i ostatní tre-
nérky a trenéři, kteří se dostanou mezi 16 semi-
finalistů.

Autor a foto: Díky, trenére

Hana Novotná, první ženská vítězka akce 
Díky, trenére
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Ankety o Nejúspěšnějšího sportovce regionu přečkaly 
pandemii a vrátily se do klasické podoby

Vyhlášení anket Nejúspěšnější sportovec regio-
nu (okresu či kraje) je každoroční tradiční spole-
čenská událost, jejímž prostřednictvím lze účin-
ně propagovat činnost a cíle České unie sportu, 
její pozici ve sportovním prostředí jako největší 
sportovní organizace v České republice i význam 
územních pracovišť ČUS.

Hlavním cílem této ankety je ocenění nejú-
spěšnějších sportovců, kteří reprezentují jednot-
livá města, okresy, kraje a celou Českou republiku 
na domácí i zahraniční scéně. Na její organizaci 
se pravidelně podílejí téměř ve všech územních 
celcích okresní sdružení nebo krajské organiza-
ce České unie sportu. 

Zhruba polovinu těchto slavnostních anket 
po celé republice produkčně zajišťuje agentura 
Sport Action, s. r. o. Léta 2020 a 2021 však patřila 
v důsledku opakujících se vln covidové pandemie 
k nejsložitějším v historii této akce. Spousta vy-
hlášení musela být kvůli epidemickým opatřením 
zrušena, termíny dalších se přesouvaly. Ankety 
v okresech a krajích se většinou vyhlašovaly on-
line na webu projektu nebo kanálu YouTube.

V prosinci loňského roku se však konečně po-
dařilo obnovit klasickou podobu těchto anket 
a velký comeback zažily 20. prosince České Bu-
dějovice, kde se ve spolupráci s Jihočeskou KO 

ČUS a Jihočeským krajem vyhlašovali nejlepší 
sportovci tohoto regionu. Milým hostem, který 
obohatil tradiční kulturní a společenský program, 
byl také houslista Pavel Šporcl. Symbolické spor-
tovní žezlo zde převzal hokejista Milan Gulaš.

V následujících týdnech a měsících se vzápětí 
rozběhl seriál dalších velice vydařených vyhlášení 
v okresech a krajích. 

Anketa o Nejúspěšnějšího sportovce regionu 
si stále uchovává důstojnou úroveň a vysokou 
prestiž. Záštitu nad galavečery opět přebíra-
jí hejtmani, primátoři a starostové měst, hosty 
bývají také poslanci a senátoři. Každý slavnostní 
večer či odpoledne provází zajímavý doprovodný 
program obsahující umělecká a sportovní vystou-
pení, v nichž často dostávají příležitost místní 
kolektivy.

"Jsme rádi že jsme mohli anketu po loňském 
výpadku znovu uspořádat a obnovit tak znovu 
třiačtyřicetiletou tradici. Naše velké poděkování 
patří sponzorům a především vedení obcí a měst, 
které nás podpořily a každý rok také finančně po-
máhají. Mladí sportovci si ocenění zaslouží a nás 
těší, že i v našem okrese vyrůstají úspěšní medai-
listé a reprezentanti," komentoval průběh ankety 
například Jan Urban, manažer Regionálního sdru-
žení České unie sportu v Bruntále.

Česká unie sportu tuto anketu podporuje 
a velice oceňuje její význam, protože plní dů-
ležité poslání. Tím, že vyzvedává regionální spor-
tovní hrdiny a osobnosti, se podílí nejen na pro-
pagaci lokálního sportu či jeho tváří v obcích, 
městech a krajích, ale také přibližuje mládeži 
místní vzory a motivuje je tak k jejich napodobe-
ní a pravidelné sportovní činnosti.

Autor: KT ČUS
Foto: Sportovec regionu

Nejlepším kolektivem Strakonicka se staly 
vodní pólistky TJ Fezko Strakonice
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Miroslav Jansta: „Arogantní politici na sport kašlou“

Nedávno ho soud zprostil veškerých obvinění 
v takzvané dotační kauze a šéf České unie spor-
tu Miroslav Jansta jde opět ostře do boje. Nelí-
bí se mu, jak mizernou podporu sport ze strany 
státu třeba oproti kultuře má. Politici podle něj 
na systémové dotace sportu dlouhá léta kašlou 
i proto, že úspěchy v něm nepřicházejí během 
jediného volebního období. Upozorňuje také, 
jak úzce sport v době války na Ukrajině souvisí 
s fyzickou zdatností obyvatel. A kritizuje i sna-
hy vrátit sportovní kapitolu pod ministerstvo 
školství. „Nedokázali zlepšit ani pohybovou vý-
chovu ve školách a chtějí řídit celý sport? To je 
výsměch,“ nebere si servítky.

 Začněme tím nejaktuálnějším. Co si myslíte o re-
akci sportu na konflikt na Ukrajině?

„Je jasné, že se nacházíme v horké válce. Proto 
MOV po krátkém váhání rozhodl, jak je logické 
a jedině správné. Bylo potřeba vyslat jasný signál 
ruskému a běloruskému sportu, pozastavit jejich 
starty na mezinárodních soutěžích. Je to rozhod-
ně dobře. Navíc Česko v tomto bylo a je velmi 
aktivní.“

 Jak konkrétně?
„V Mezinárodní basketbalové federaci jsme 

na to tlačili jako jedni z prvních. Společně s Dán-
skem jsme byli zpočátku vlastně jediní. Vznikla 
agrese v totálním rozporu s mezinárodním prá-
vem, Rusové zabíjejí civilisty, děti. Pro nás to 
bylo jasné. Pro jiné západní státy zpočátku asi 
moc ne. Vezměte si, že 24. února začala ruská 
agrese a večer v Moskvě klidně hráli Nizozemci 
s Rusy… Vždyť to přece není v době války možné. 
Proto jsem ihned navrhl zastavit jakékoliv naše 
zápasy s Ruskem a Běloruskem. Vše probíhalo 
v souladu i s NSA, která v čele s Filipem Neu-
sserem postupovala skvěle. A domluvili jsme se 
na společném postupu i s ČOV. Český sport prostě 
zaujal jednoznačný postoj.“

 Jaké byly počáteční argumenty těch jiných zemí?
„To raději nechci vůbec říkat, možná po vál-

ce. Já si to vysvětluji tím, že většina evropských 
států nemá tak hroznou zkušenost s mnichovskou 

(otevřený rozhovor předsedy ČUS v deníku Sport)

zradou a se sovětskou okupací jako my. Například 
předseda FIBA je Turek. A ten doporučoval, ať nic 
neděláme…“

 Jak ve střednědobé budoucnosti tento konflikt 
ovlivní český sport a jeho podporu ze strany státu, 
která už nyní není velká?

„Je jasné, že porostou výdaje na armádu, což 
je správně. Ale opět si myslím, že by se neměl 
škrtit sport. Na jedné z našich konferencí padla 
informace, že při náboru nových rekrutů se stále 
výrazněji projevuje úbytek spontánních tělový-
chovných aktivit. Snižuje se u nich úroveň aerob-
ní vytrvalosti i svalové hmoty a naopak zvyšuje 
nadváha a poměr tuku v těle. Polovina uchazečů 
neprošla ze zdravotních důvodů nebo při testech 
fyzické zdatnosti. Uvědomí si už konečně stát, 
i ve světle této války, jak je sport důležitý, a že 
se tu dostává do těžké krize?“

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu
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 Sportovní fanoušci už to, myslím, vnímají. Dvě 
medaile z poslední olympiády pro ně byly zklamá-
ním…Co ukázaly Hry o kondici českého sportu vám?

„To, o čem mluvím od chvíle, kdy jsem byl 
zvolený předsedou ČUS. Tedy že sport tu není ze 
strany státu adekvátně podporovaný, svazy jsou 
podfinancované a především v kolektivních spor-
tech nám svět zoufale utíká. Koukněte se napří-
klad na hokej.“

 Ano, je v hluboké krizi v mnoha směrech…
„Na olympiádě to byl prostě výbuch. A i když 

nechci tvrdit, že hokej nemá žádné vnitřní pro-
blémy, které musí řešit, je tu jedna zásadní věc. 
Na to, abyste mohl v jakémkoliv sportu něco 
nastavit správně systémově, potřebujete vždy 
i náležitou podporu. Finanční, ve sportovní in-
frastruktuře, ve vzdělávání trenérů. A nic z toho 
pořádně nefunguje. Všechno tu souvisí se vším. 
Řeknu vám jednu konkrétní zkušenost.“

 Sem s ní…
„Mým společníkem v advokátní kanceláři byl 

doktor Kostka. Jeho otec byl slavný hokejový 
metodik a trenér. Pamatuji se, jak jsme se bavili 
o sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy polo-
vina trenérů v německých či v rakouských klubech 
pocházela z Československa. Velká část Evropy 
tehdy hrála podle naší hokejové školy, systém 
s bránícím levým křídlem znali všichni. My jsme 
prostě udávali trend evropského hokeje a Švýcary 
porazili před 50 lety 19:1. Dnes? Se Švýcary pro-
hráváme. Ujíždí nám vlak a trenéry s evropským 
rozměrem nemáme.“

 Český hokej teď prochází personálními změnami. 
Co zmůžou?

„Nemám právo do hokeje mluvit, ale jen vím, 
že pokud se nezmění celý systém, jsou to jen 
kosmetické úpravy. Finové systém změnili a teď 
vyhrávají. Ale to je práce na roky a na tu změnu 
nutně potřebujete odpovídající prostředky, kte-
ré do systému stabilně dáváte.To se nedá dohnat 
nadšením a dobrou partou. A když už, tak napros-
to ojediněle.“

 V basketbalu jste ale nyní i díky nadšení obrov-
ské výsledky na světovém šampionátu i olympiádě 
udělali…

„To je jen kus pravdy. Víte, díky čemu jsme 
také uspěli? Že jsem před pár lety ty talentované 

mladé kluky už v šestnácti, sedmnácti pustil do ji-
ných evropských basketbalových škol. Satoranský, 
Balvín, Auda, Veselý, Jelínek – ti všichni dorostli 
jinde než u nás. A navíc jsme další úspěšné kluky 
prohnali Nymburkem, kde jsme za relativně malé 
prostředky hráli evropské soutěže. A oni se tam 
otřískali v mezinárodní konkurenci.“

 Takže to celé byla vlastně i reakce na nefungující 
systém v Česku?

„No jasně. A jestli už konečně nezačne dlouho-
dobá systémová podpora sportu ze strany státu, 
bude to už jen horší a horší. Zvlášť v kolektivních 
sportech, které jsou sice nákladnější, ale také 
mají zásadní dopad na celou zemi. Ale v součas-
nosti jsou v Česku preferované spíše ty individu-
ální sporty.“

 Proč?
„Protože to rozhodli ministerští úředníci. A čas-

to to byli i úředníci čtvrté kategorie, kteří o spor-
tovní koncepci nevěděli nic. To je hrozné! Teď je 
to například tak, že vedle NSA máme sportovní 
resort na ministerstvech školství, vnitra a obrany. 
A tam vesměs daleko víc podporují individuální 
sporty, které dostávají skoro o miliardu víc než ty 
kolektivní. Tahle disproporce vznikla především 
v posledních pěti letech a s koncepcí to nemá nic 
společného.“

 Nicméně před dvěma roky vznikla Národní spor-
tovní agentura, která by tu koncepci měla dát do-
hromady a určit priority. Nebo se pletu?

„Ano, a také s tím začala. Před tím byl sport 
pod ministerstvem školství a byl to koncepčně 
výsměch. Vždyť to ministerstvo nezvládalo ani 
sport a pohybovou gramotnost na školách, což je 
jedna z jeho základních povinností! Všichni vědí, 
v jakých troskách tělocvik na většině škol je, jak 
upadá vztah žáků a studentů ke sportu. Tak jak 
pak chtějí řídit celý český sport?“

 Stát se v roce 2016 zavázal naplňovat program 
podpory sport do roku 2025. Jak to s ním vypadá?

„Ten dokument je skvělý, všem doporučuji si 
ho přečíst, pracovalo se na něm dlouho. Jediný 
zásadní problém však je, že se řadu věcí z něj 
nedaří přetavit v činy. Nejsou na to ani insti-
tucionální, ani finanční podmínky. Ten stav je 
smutný. Takže tady není potřeba vymýšlet, jak 
na to. Stačí začít naplňovat, co bylo vymyšle-
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no a schváleno státem. Stát se k tomu zavázal 
a neplní to! A k tomu, aby to plnit začal, po-
třebujeme mít jasnou hlavu, co to řídí. A MŠMT 
to rozhodně není. Stačí se podívat na brutální 
amatérismus v jejich konání v minulých letech. 
Vyšel na povrch i díky soudu, který mě nedávno 
zprostil všech nesmyslných obvinění v takzvané 
dotační kauze. Mimochodem tohle je obrovská 
ostuda českého státu, který i tímto sport jedno-
značně poškodil.“

 Zpět k té koncepci – praví se v ní mimo jiné, že 
stát bude podporovat více hodin tělocviku ve ško-
lách, bude bojovat proti obezitě dětí, zlepší spor-
tovní infrastrukturu a prostředky do sportu navýší 
k jednomu procentu rozpočtu, jak je obvyklé v řadě 
evropských zemí. Jenže děti po covidu brutálně 
tloustnou, s tělocvikem se nic neděje a místo pro-
centa z rozpočtu, což by letos bylo 19 miliard, jich 
sport nedostane ani třetinu…

„To snad nemá cenu ani komentovat… A je to 
otázka na politiky, proč nic z toho neplní.“

 Objevují se hlasy, že už je za to zodpovědná 
i Národní sportovní agentura…

„To jsou pro mě jen zoufalé výkřiky. NSA vznik-
la nedávno a přímo do pandemie, kterou musela 
hned řešit. Neměla na to přitom ani úředníky, na-
víc pak ve vedení došlo k nucené změně. A nový 
šéf Filip Neusser koncepci začal nastavovat. Ale 
teď už se najednou mluví o tom, že se zase NSA 
přesune pod školství, což absolutně nechápu a nic 
to neřeší. Tady nejde jen o to, kdo bude rozdě-
lovat peníze, ale kdo nastaví ten systém! Kdo 
řekne, které sporty tu primárně podporujeme, 
a jak.“

 Asi narážíte na slova ministra školství Petra 
Gazdíka, který lobbuje za návrat sportu pod jeho 
kapitolu...

„Upřímně, takovou snahu mohou mít jen lidé, 
kteří absolutně nechápou, v jak kritické situaci tu 
nyní sport je. Chápal bych to, kdyby řekli, jak na-
plní koncepci, jak navýší rozpočet, ale oni mluví 
pouze o mocenských přesunech. Sport potřebuje 

Mezinárodní úspěchy v českém sportu sbírají především zástupci individuálních disciplín.

http://www.colmex.cz
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buď vlastní ministerstvo, anebo na to jít třeba 
po vzoru Švýcarska, kde je pod ministerstvem 
obrany a sportu.“

 Je ještě jiná možnost?
„No, pokud to nyní nechce dělat sám premiér, 

pod kterým je přímo Národní sportovní agentu-
ra, je možné dát ještě sport pod ministerstvo 
financí, které rozděluje peníze a má potřebnou 
odbornou autoritu na dělbu peněz. Agentura by 
byla koncepčním a odborným garantem sportu. 
Rozhodně by to bylo lepší než MŠMT, které je 
spoluzodpovědné za úpadek českého sportu. Ale 
samozřejmě zásadní je směřovat k ministerstvu 
sportu.“

 V návrhu státního rozpočtu na rok 2022 byl 
rozpočet NSA ořezaný na 4,6 miliardy korun. 
Na rozdíl od toho například ministerstvo kultury 
téměř zůstalo na loňských penězích, které jsou 
nepoměrně vyšší – víc než 15 miliard korun. Proč 
to tak je?

„Sport prostě nemá mezi politiky žádné zastá-
ní. Nůžky se mezi kulturou a sportem neuvěřitel-
ně rozevírají a není to správné. Ať má kultura to, 
co má. Obstarává řadu památek, divadel, peníze 
potřebuje. Ale dejte je proboha i sportu! Vždyť 
kolik se tu zrekonstruovalo či postavilo zásadních 
sportovišť z prostředků státu za dlouhou řadu let? 
Nic, kromě lyžařského mistrovství světa v Liberci, 
kde to navíc i kvůli politickým šarvátkám dopadlo, 
jak to dopadlo. Sportoviště jsou tu v žalostném 
stavu a bez peněz nebude ani žádná koncepce. Je 
potřeba si také uvědomit, že špičkový trenéři tu 
nikdy nebudou pracovat, pokud nebudou mít ga-
rantované nadstandardní finanční podmínky. Tak 
to prostě je.“

 Zeptám se ještě jednou. Proč sport na rozdíl 
od kultury evidentně ten boj o státní podporu tak 
výrazně prohrává?

„Tady je dobré si uvědomit jednu věc: když 
ve sportu dostanete peníze a nastavíte správně 
systém, výsledek se dostaví nejdříve za šest až 
osm let. A to je často pro politika, který přemýšlí 
v rámci čtyřletého volebního období, příliš dlou-
há doba. Jenže takhle přece nemůže zodpovědný 
politik přemýšlet! Sport není ani pravičácký, ani 
levičácký. Je jen jeden a pomáhá podporovat hr-
dost národa. Když Ledecká vyhraje zlato, všichni 
politici počínaje premiérem jí gratulují. Ale kde 

jsou ti, kteří na olympiádě neuspěli, co na to říka-
jí politici, kteří velebí Ledeckou, ale k neúspěchu 
se nehlásí? Víte, co mě štve?“

 Co?
„Tady se pořád nadává sportovním funkcioná-

řům, trenérům…“

 Tak někdy si to také zaslouží…
„Někdy ano. Ale jinak, zaplaťpánbůh, že ještě 

nějací vůbec jsou! Protože většina z nich to dělá 
za minimum peněz. A ti lidi mají také manželky, 
děti a hypotéky. Četl jsem teď po olympijských 
hrách výborný komentář vašeho kolegy. Měl titu-
lek Žebráci průměrnosti.“

 Ano, to napsal Martin Hašek a popisoval v něm 
současnou realitu českého sportu.

„Vystihl to skvěle. Ale já chci říct, že to ozna-
čení ‚žebráci průměrnosti’ patří i na české poli-
tiky. To oni jsou zodpovědní, oni musejí udělat 
zásadní krok a mít vůli sport podpořit a převzít 
za něj zodpovědnost. Jenže dlouhodobým nezá-
jmem podcenili péči o zdraví a zdatnost národa. 
Sport tu nikdy neměl špičkového politika. Měl 
pár ministrů či premiérů, kteří mu celkem přáli. 
Ale pak to vždy propadlo na nějakého minister-
ského náměstka, který už to nebyl schopný do-
táhnout.“

 Bavíme se o tom, za co všechno při současné 
sportovní krizi mohou politici. Ale může si podle 
vás za něco i sám sport?

„No, jednoznačně! Protože lidé ve vedení svazů 
a českého sportu byli v řadě případů zkrachovalci, 
kteří zřejmě sport měli rádi, ale nerozuměli jeho 
organizaci ani obchodní stránce. Teď to možná 
říkám ošklivě, ale tak to bylo. Ať už to byl šéf 
ČSTV nebo i tehdejší šéf olympijského výboru. Se-
děli v orgánech Hušákovy Sazky, kterou se nechali 
zkorumpovat. Když jsem se pak stal šéfem ČSTV 
v lednu 2012, nenašel jsem v dokumentaci jediný 
materiál, který by projednával ekonomiku Sazky. 
A to samé bylo na ČOV. Ti lidi na sport kašlali. Buď 
na to ani intelektuálně neměli, nebo si tam řešili 
svoje kšefty.“

 I v dnešním sportu jsou ale lidé, kteří ho pus-
toší. Když se díváte na problémy fotbalu spojené 
s korupční aférou Romana Berbra, to přece také 
sport sráží. A pragmatický politik si řekne – když 
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za ně budu lobbovat, možná se to ještě obrátí pro-
ti mně.

„Fotbal podle mě i díky penězům od UEFA ne-
klesl v mezinárodním měřítku tolik jako hokej. 
Ale je pravda, že na předsedy a vrcholné funk-
cionáře štěstí neměl. Osobností byl Chvalovský, 
byť to nakonec nedopadlo dobře kvůli jeho pro-
blémům v podnikání. Ale pak už tam kromě Mir-
ka Pelty žádný silný předseda, který by mu chtěl 
a dokázal pomoct, nebyl.“

Čeští basketbalisté jsou jediným kolektivním sportem, 
který se v poslední době prosadil v mezinárodní 
konkurenci – vpravo Jaromír Bohačík.

 Jenže i Pelta nakonec skončil v dotační kauze 
u soudu.

„Ano, dostal se tam především díky své pros-
tořekosti. Protože jinak už je možná většině za-
svěcených jasné, že v tom prostoru bez dotačních 
pravidel nedělal nic jiného než většina minister-

ských úředníků. A Berbr? Pracovitý chlap, který 
využil naplno toho, co mu to nefunkční prostře-
dí plné amatérů umožnilo. A ujel při tom zcela 
mimo sport a fair play, pokud je pravda, co uniká 
do médií ze spisu. A po odchodu Mirka jeho moc 
ještě vzrostla, protože se mu nikdo nedokázal po-
stavit.“

 Filip Neusser nám před časem říkal, že když se 
baví i v politice o profesionálním sportu, je to vní-

mané jako sprosté slovo. A za to může prá-
vě i Berbr a jemu podobní…

„Jenže problém je, že často jsou úplně 
stejní i ti politici. V politice tu existuje 
ohromná arogance moci, která se odráží 
i na sportu. Lidé tu platí daně, dva milio-
ny z nich aktivně sportuje a chce k tomu 
mít podmínky. Jenže oni na ně kašlou. 
Znovu bychom se tu dostali k dlouhodo-
bosti sportu a jejich touze po okamžitém 
výsledku.“

 Politiku znáte dlouhé roky i zezadu.
„Znám ji zepředu i zezadu a říkám 

vám, že až na výjimky jsou to žebráci 
průměrnosti. Měl jsem štěstí, když jsem 
na začátku devadesátých let v politice 
poznal pár opravdových osobností. Všich-
ni se pak uplatnili v různých sférách spo-
lečnosti. Ale dnes až na výjimky.“

 To nevyznívá optimisticky. Věříte vůbec, 
že se něco v přístupu ke sportu změní?

„Doufám v to. Znám současného pre-
miéra Petra Fialu. Když byl tu poměr-
ně krátkou dobu na školství, tak zrovna 
z něj jsem rozhodně neměl pocit, že by 
ho sport nezajímal. Respektuji ho, také 
jsem učil na vysoké škole, vnímám jeho 
chování a velký smysl pro zodpovědnost. 
Ale jestli bude mít odvahu konečně spor-
tu systémově i finančně pomoct, to se 

teprve uvidí. Protože on je za něj nyní přímo zod-
povědný. Teď sportu ve složité době peníze škrtli. 
Ale jak to bude za rok? Uvidíme, jestli ho vyvede 
z té průměrnosti. Protože pak tu případně máme 
ještě podprůměr a dno. A, bohužel, k němu není 
zase tak daleko.“

Autor: Lukáš Tomek  
(šéfredaktor deníku Sport, 8. března 2022)

Foto: ČUS a Ročenka ČUS
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ZAJIŠŤUJEME A KOORDINUJEME DOBROVOLNÍKY
NA VŠECH DRUZÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ

  jednodenní akce
(Fialová jízda v rámci GoDay)
 velké akce
(L’Etape Czech Republic by Tour de France,
T-Mobile Olympijský běh)
 týdenní akce
(fi nále Billie Jean King CUP v Praze)

  dvoutýdenní akce
(Olympijské festivaly 2021 a 2022 v Brně a Praze)

Podílíme se také na akcích RUNCZECH.

Odborné znalosti a zkušenosti při nastavení 
a zajištění dobrovolnického programu i pro vaše akce 
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http://www.volunteers4sport.cz
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Vstupte do největšího světa
prémiového obsahu

Vyzkoušejte
pouze za 

na první 
měsíc

1 Kč

Prémiový obsah

Filmy a video

Přednostní vstupenky na akce

Noviny a časopisy

Výhody pro zdraví

Knihy a audioknihy

Automaticky získáte neomezený přístup na 

Vstupte na idnes.cz/premium


