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Zpráva z červnového jednání VV ČUS                                         

Na poslední předprázdninové schůzi VV ČUS informoval předseda Miroslav Jansta členy výboru o 
průběhu schvalování novely zákona o podpoře sportu, kde senát navrhl a schválil vypustit povin-
nost měst a obcí zapracovávat do svých rozvojových dokumentů, pokud takové budou vytvářet, též 
oblast sportu. Na tento postup reagovala ČUS dopisem ministryni Kateřině Valachové s žádostí a 
podporou, aby v parlamentu obhájila zachování navrhovaných povinností obcí a měst. Předseda 
sdělil, že bude usilovat o to, aby v každém případě podmínka existence schváleného rozvojového 
dokumentu obce, včetně kapitoly o sportu, byla zapracována jako nová povinnost žadatelů – měst 
a obcí – v případě podávání žádostí o investiční dotace MŠMT (poslanci nakonec schválili návrh 
zákona v původním znění, s novými povinnostmi obcí – pozn. redakce). 

Předseda také komentoval proces přípravy dotačních programů MŠMT na rok 2017, který provází 
společné jednání sportovního prostředí a MŠMT. Panuje vzájemná shoda o struktuře programů, 
pracovní komise MŠMT za účasti zástupců svazů a střešních organizací budou jednat v průběhu 
června i července o upřesnění účelového určení dotací, o principech rozdělování, struktuře příjem-
ců v jednotlivých programech i kontrolních mechanismech. Generální sekretář Jan Boháč doplnil 
informaci o koordinaci postupu MŠMT s ČUS. ČUS je také prostřednictvím členů VV ČUS zastou-
pena v pracovních komisích, připravujících podobu nových programů. Ministerstvo plánuje dokončit 
programy podpory sportu pro rok 2017 v průběhu srpna tak, aby je mohlo zveřejnit 31. 8. a před-
běžně počítá s uzávěrkou podávání žádostí do 31.10.2016. V souvislosti s přípravou financování 
sportu na rok 2017 zmínil předseda přípravu společného memoranda střešních organizací ČUS, 
ČOS, SSS ČR s MŠMT, jehož cílem je spolupráce na případné administraci dotačních programů 
(žádostí a vyúčtování).  

Dále se VV v programu schůze zabýval hodnocením životaschopnosti Vyšší odborné školy ČUS, 
s.r.o., po změnách v jejím vedení, a organizačně  - ekonomickými změnami, provedenými v řízení 
školy.  Ekonomické informace o současném působení VOŠ uvedl ředitel ekonomických agend Pa-
vel Benda, který konstatoval, že po ozdravění hospodaření a zisku nové akreditace je škola 
v kladných číslech, hospodářský trend je dobrý a zařízení může mít ekonomickou prosperitu s tím, 
že důležitým faktorem bude počet nově přijatých studentů v září t.r. Informaci o pedagogické čin-
nosti školy podali jednatelé s.r.o. Ladislav Malý a Veronika Szabó. Potvrdili, že prozatímní stav při-
hlášek nových studentů je příznivý, ale vyhodnotit situaci bude možné až v září. Podali též informa-
ci o způsobu a stavu vypořádání a vymáhání pohledávek, které škola eviduje.  

Místopředseda pro regiony Marek Hájek představil návrh na rozdělení státní dotace na údržbu a 
provoz sportovních zařízení z dotačního Programu IV MŠMT, kterou na základě podaných žádostí 
distribuuje ČUS svým členským subjektům (SK/TJ). Materiál byl zpracován a předložen v podobě 
Rozpočtového opatření č. 1/2016. M. Hájek komentoval závěry jednání Komise pro strategii péče o 
SK/TJ a pro spolupráci se samosprávami. Komise projednala a schválila rozdělení prostředků 
z Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení mezi žadatele na základě kritérií, 
které pro tento účel vytvořila a doporučila VV zahájit administraci dotací. VV po projednání schválil 
předložený materiál a uložil zajistit distribuci finančních prostředků žadatelům. 

Generální sekretář Jan Boháč informoval VV ČUS o realizaci Projektu ČUS - Sportuj s námi. Na 
základě rozšířeného rámce projektu bylo obsahově i smluvně připraveno a VV ČUS schváleno za-
jištění všech akcí projektu, včetně podpory akcí kampaně Jižní Čechy olympijské, konané 
v souvislosti s Olympijským parkem Rio-Lipno. ČUS v rámci svého projektu, mimo jiné, pořídí a da-
ruje obcím v okolí Lipna nad Vltavou sportovní zařízení trvalé hodnoty, které v obcích zůstane 
k využívání i po skončení olympijského roku. Prostředky použité na realizaci tohoto záměru jsou 
získané od partnerů projektu ČUS Sportuj s námi.  

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  
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Předseda České unie sportu Miroslav Jansta a 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola představili 
projekt Pasportizace sportovních zařízení. Společ-
ně budou oba subjekty vyvíjet aktivity spočívající 
ve spolupráci v oblasti vytváření, naplňování 
a aktivního využití Registru sportovní infrastruktu-
ry, jde o účinný a nezbytný nástroj pro podporu a 
rozvoj českého sportu. 

„Naším cílem je vytvořit a následně využívat 
funkční, maximálně komplexní a úplný Pasport 
sportovní infrastruktury. Díky tomu získáme 
přehled o tom, kolik, kde a jakých máme spor-
tovišť a v jakém jsou stavu. Podle toho pak bu-
deme moci účelně a cíleně zaměřit investiční 
plány tak, aby investice, které do sportu ply-
nou, byly využívány účelně, efektivně, trans-
parentně a v souladu s potřebným rozvojem 
sportovní infrastruktury v naší zemi,“ vysvětlu-
je záměry České unie sportu předseda Miroslav 
Jansta.  

„Pasportizace sportovišť by nám měla 
v budoucnu umožnit systémový přístup k fi-
nancování provozu, obnovy a údržby sportovní 
infrastruktury v kraji. Budeme mít přehled, jaká 
sportoviště v kraji máme a případně, kam má 
smysl směřovat nové investice. Chceme do 
projektu zapojit města a obce. Zvažujeme, že 
by zapsání sportoviště v tomto pasportu bylo 
v budoucnu povinností, pokud si bude někdo 
žádat o podporu z krajského rozpočtu,“ zdů-
vodnil vstup kraje do projektu jihočeský hejtman 
Jiří Zimola. 

Česká unie sportu za tímto účelem zřídila speciál-
ní IT platformu databázového systému a zajistila 
přístup pro Jihočeský kraj do tohoto systému tak, 
aby mohli pracovníci obou subjektů doplňovat data 
a získávat potřebné informace o sportovní in-
frastruktuře. Kraj přislíbil součinnost při naplňování 
databáze Pasportu sportovní infrastruktury s cílem 
dosažení jeho úplnosti, aktuálnosti a přesnosti. 
Spolupráci v této oblasti rozvíjí ČUS i s Jihomorav-
ským krajem. 

Z databáze bude možné vyfiltrovat vlastníka spor-
toviště, správce, povrch sportoviště, územní polo-
hu objektu, druh sportu, který je na něm možné 
provozovat či bezbariérovou přístupnost a úroveň 
soutěže, pro niž je sportoviště využitelné. Jednotli-

Česká unie sportu a Jihočeský 

kraj budou spolupracovat na 

pasportizaci sportovišť 
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vé subjekty mohou prezentovat prostřednictvím 
registru svoji nabídku na možnosti využití, pro-
nájmy či stav vybavenosti. Představu o sporto-
vištích si mohou udělat rodiče dětí, potenciál-
ních sportovců, zájemci o soustředění i rekre-
ační turisté, kteří se chystají do destinace na 
dovolenou a hledají možnosti sportovních akti-
vit. 

Podle Zimoly se jedná o další důkaz toho, že 
Jihočeský kraj sport trvale podporuje a neustále 
hledá další prospěšné sportovní projekty, do 
kterých by se mohl zapojit. „Namátkou mohu 
jmenovat jihočeskou fotbalovou akademii, 
bezpečné branky, vzdělávání trenérů, letní i 
zimní olympiádu mládeže, sportovní hry se-
niorů a samozřejmě letošní Jižní Čechy 
olympijské,“ uvedl hejtman s tím, že v letech 
2010 až 2016 kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 
pro oblast sportu zhruba 165 milionů korun.  

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 
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Česká unie sportu, z. s. obdržela v červnu finanční prostředky na 
neinvestiční dotace z programu IV „Údržba a provoz sportovních 
zařízení“ pro rok 2016. Klíč k dělení poskytnuté dotace byl 
projednán Komisí pro strategii péče o SK/TJ a pro spolupráci se 
samosprávami a v ní byly přijaty následující parametry k 
rozdělení poskytnuté dotace: 

Částka 20 mil. Kč byla rozdělena sdruženým subjektům, které 
požádaly o dotaci prostřednictvím ČUS a nebyly MŠMT ze 
seznamu vyřazeny. Hlavní kritéria dělení zůstala stejná jako 
v minulých letech, jen se mírně změnilo procentuální ohodnocení 
následujícím způsobem.  

 40% uvedené dotace se rozdělilo podle nákladů 
vykázaných jednotlivými SK/TJ na údržbu ve výkazu 
příjmů a výdajů ČUS za rok 2015, a to ve sloupci hlavní 
nezdaňovaná činnost. 

 40% uvedené dotace se rozdělilo podle nákladů 
vykázaných jednotlivými SK/TJ na energie ve výkazu 
příjmů a výdajů ČUS za rok 2015, a to ve sloupci hlavní 
nezdaňovaná činnost. 

 20% uvedené dotace se rozdělilo podle výše požadované 
dotace jednotlivými SK/TJ v žádostech uplatněných pro r. 
2016 (v souladu s podmínkami MŠMT je pro výpočet 
dotace akceptována žádost do výše 4 mil. Kč). 

Zároveň byla Komisí stanovena minimální výše navrhované 
dotace v částce 10 tis. Kč. Pokud TJ/SK žádala ve své žádosti 
částku nižší než 10 tis. Kč, bude mu vyplacena maximálně 
žádaná výše. Komise zároveň stanovila maximální výši 
navrhované dotace na částku 750 tis. Kč. Pro výše uvedené 
rozdělení dotace pro SK/TJ byla od okresních sdružení získána 
potřebná data. 

Na jejich základě a výše uvedených kritérií byl proveden výpočet 
navrhované dotace akceptovaným SK/TJ s tím, že VV ČUS 
rozhodl neposkytnout dotaci takovým SK/TJ, u kterých byly 
vykázány nulové náklady na údržbu a energie za rok 2015. 

S administrací dotace z programu IV mají dlouholetou zkušenost 
SCS u OS ČUS, které v současnosti shromažďují potřebné 
podklady (od příjemců dotace) k uzavření smluv a následné 
distribuci finanční podpory.  

Máte-li jakýkoliv dotaz, obracejte se na odborné pracoviště SCS 
u OS ČUS, které Vám Vaše konkrétní dotazy zodpoví.  

Redakce  

Rozdělení Programu IV MŠMT 

Rozdělení neinvestiční dotace z programu MŠMT  

č. IV „Údržba a provoz sportovních zařízení“ 

poskytnuté České unii sportu v r. 2016  
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V KOLÍNĚ SE ROZDÁVALY MINISTERSKÉ POHÁRY                        

Z ATLETICKÉHO FINÁLE  

Druhý ročník Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství, jejíž spolupořadatelem je i 
Česká unie sportu, je u konce. Letošní poslední, šesté republikové finále se neslo v atletickém duchu 
a opět se konalo v rámci 48. ročníku Poháru Rozhlasu s Českou spořitelnou. Jeho účastníky přivítal 
útulný stadion Mirka Tučka v Kolíně-Borkách zalitý sluncem a ukrytý v zeleni a lese. Vítězství si od-
vezli domů dívky Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka z Brna a chlapci ze Základní školy Englišova 
z Opavy. 

Královnu sportu v podání atletického mládí si nenechala ujít ani ministryně školství Kateřina Valacho-
vá. S grácií dokonce zvládla výstřel ze startovní pistole, jímž vyslala na trať starší žákyně v běhu na 
800 metrů. „Přiznám se, že není náhoda, že jsem se osobně zúčastnila tohoto finále, ani to, že jsem 
startovala právě běh na 800 metrů. Jako žačka jsem se totiž věnovala běhům na 800 a 1500 me-
trů a startovala na různých soutěžích. Teď už tak proháním jedině ministra financí, aby přidal 
peníze na školství,“ prohlásila s úsměvem Kateřina Valachová. Z jejích rukou v závěru převzaly 
krásné „ministerské“ poháry i vítězné celky chlapců a dívek. „Počasí vyšlo parádně a závody se vyda-
řily. Moc se mi líbily. Sportovní liga je určitě správný krok k podpoře mládežnického sportu a 
věřím, že úspěšně připravíme také tře-

tí ročník,“ dodala ministryně. 

Aktivním hostem byl v Kolíně patron atle-
tické části Sportovní ligy, halový mistr 
Evropy a vicemistr světa, mílař Jakub 
Holuša. Od samého začátku pečlivě sle-
doval úsilí mladých závodníků 
v jednotlivých disciplínách, ale samozřej-
mě jeho největší zájem vzbuzovaly běhy 
na delší tratě. Dívkám před „půlkou“ 
předvedl správnou rozcvičku a klukům 
poskytoval taktické rady dokonce i 
v průběhu samotných závodů.  

„Mým hlavním úkolem coby patrona 
bylo, abych rozdával autogramy, fotil 
se závodníky selfie, povzbuzoval a ra-
dil. Republikové finále se mi moc líbilo a vzpomínal jsem na své starty v Poháru rozhlasu. Star-
toval jsem v něm pětkrát a třikrát jsem vyhrál buď běh na 1 km nebo na 1500 metrů. Můj čas na 
kilometr byl 2:58 min., takže vítěz z Kolína by mě o čtyři vteřiny porazil… Děti běhaly dobře, ale 
je jasné, že ještě dělají určité chyby. Jednomu hochovi jsem musel vysvětlovat, že není nutné 
běžet celou ´patnáctistovku´ ve druhé dráze. Nebyli také zvyklí na správné dýchání. Když ně-
kdo hraje fotbal, dýchá jinak než atlet. Ze všeho 
nejvíc jsem jim však kladl na srdce, aby nevzdávali 
v posledním kole!“ popsal svou roli všestranného po-
radce Jakub Holuša.  

Na červeném tartanu i v jednotlivých sektorech byly 
k vidění dramatické souboje i výborné individuální vý-
kony. Závodilo se pouze v šesti disciplínách. Každé 
atletické družstvo tvořilo dvanáct členů, kteří mohli na-
stoupit ve dvou individuálních disciplínách a ve štafetě. 
Na starší žáky a žákyně čekal běh na 60 m, 1 500/800 
m, výška, dálka, vrh koulí 4 kg/3 kg a 4 x 60 m. Koneč-
ný výsledek družstva tvořily výkony jednotlivců ohodno-
cené podle bodovacích tabulek. 

 Lenka Angelika Tichá, mluvčí ČUS 
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(PRAHA, 28. června 2016) – Výborný a moti-
vační způsob, jak zapojit školní mládež do 
pravidelné sportovní činnosti, ideální pro-
středek k objevování nových talentů a bu-
doucích hvězd i nejpřirozenější cesta, jak do-
plňovat tělovýchovné jednoty a kluby novými 
zájemci. Právě tyto atributy zdobí 
Sportovní ligu základních škol o Po-
hár ministryně školství, jejíž druhý 
ročník před nedávnem skončil. Do 
soutěží v šesti vybraných sportech 
se od loňského září zapojilo v 9 029 
školních družstvech celkem 112 940 
starších žáků a žákyň z vyšších tříd 
II. stupně základních škol nebo odpo-
vídajících ročníků víceletých gymná-

zií z celé České republiky. 

Pořadateli soutěží v atletice, basketba-
lu, florbalu, házené, minifotbalu a vo-
lejbalu jsou Asociace školních spor-
tovních klubů ČR, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a Česká unie 
sportu.  

„Moje aktivity směřují k tomu, aby byl sport do-
stupný především dětem a mládeži, a to ve 
všech městech České republiky. Pro rok 2016 se 
mi podařilo navýšit objem finančních pro-
středků směřujících do mládežnického spor-
tu o půl miliardy korun. Upřímně děkuji všem 
učitelům a trenérům za to, že věnují mnoho své-
ho času dětem a že je vedou k lásce ke sportu. 
Sportovní liga je k tomu určitě správný krok a 
věřím, že úspěšně připravíme také třetí ročník,“ 

říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR Kateřina Valachová. 

Ministerské poháry zvedly prestiž 

Tento projekt žáky, pedagogy i trenéry ve 
školách táhne. V porovnání s premiérovým 
ročníkem 2014-2015 se do bojů o tituly nej-

lepších škol-
ních týmů 
v České repub-
lice zapojilo o 
1 700 družstev 
a 25 000 žáků 
více. Všech 
šest odvětví 
nabídlo krásné a dramatické duely o každý bod, 
koš, gól nebo centimetr. Smyslem těchto soutěží 
však zdaleka nebyly pouze souboje o vítězství, 
ale zejména podpora soutěživosti, zdravého du-
cha, týmové sounáležitost i cti hájit barvy své 
školy.  

„Sportovní liga existovala už v minulých le-
tech, ale její podpora ze strany ministerstva 
školství a také spojení s hlavními cenami 
v podobě ministerských pohárů významně 
zvýšily prestiž celé akce. Platí to zejména o 
republikových finále jednotlivých sportů, která 
snesou po organizační a společenské stránce 
srovnání se špičkovými seniorskými soutěžemi,“ 
pochvaluje si prezident Asociace školních spor-

tovních klubů ČR Václav Lešanovský. 

Druhý ročník Sportovní ligy základních škol o Pohár ministry-

ně školství rozhýbal v šesti odvětvích 113 000 žáků – o 25 000 

víc než loni! 
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„Akcí pro mládež se například ve vo-
lejbalu pořádá dost, ale za klíčové po-
važuji, že nad touto soutěží drží palec 
ministryně školství. I zásluhou toho 
má celá soutěž odpovídající kvalitu, or-
ganizaci i atmosféru. Tento turnaj už ne-
hrají žádní začátečníci, ale mnohé talen-
ty, které nastupují v mládežnických re-
prezentacích,“ potvrzuje předseda Čes-
kého volejbalového svazu Zdeněk Ha-

ník. 

Zásobárna mladých talentů 

Bilance druhého ročníku Sportovní ligy 
základních škol o Pohár ministryně škol-
ství je úctyhodná. V šesti sportech se v 
rámci České republiky zapojilo 6 316 
škol, 9 029 chlapeckých i dívčích celků o cel-
kovém počtu 112 940 mladých sportovců. 
Nejvíc týmů zasáhlo do atletiky, která byla 
součástí Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 
(3 279 družstev – 39 303 žáků). Bilance dalších 
odvětví je následující: florbal (2 546 – 33 080 
žáků), minifotbal (1 209 – 14 516), basketbal 
(1 000 – 13 123), volejbal (803 – 9 405), házená 
(192 – 3 513). 

„Velice mě těší, že společně s ministerstvem 
školství a Asociací školních sportovních klu-
bů se podařilo nastartovat tento úspěšný 
projekt. Z pohledu České unie sportu je jeho 
význam obrovský, protože nám vychovává 
nové talenty pro jednoty a kluby. Těžko by-
chom se obešli bez podobné soutěže, proto ji 
chceme i v budoucnu maximálně podporo-
vat. Navíc žákům poskytuje velkou motivaci 
k pravidelnému sportu a formuje také jejich 
vztah k partě i ke škole,“ je přesvědčený 

předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

Patroni, autogramiády a zdařilé besedy 

Zájem žáků i vynikající výkony kolektivů i jednot-
livců umocnil také vhodný výběr sportov-
ních odvětví, která jsou tradiční součástí 
školní i mimoškolní tělesné výchovy. Or-
ganizátoři Sportovní ligy však dokázali 
tomuto projektu přidat i mimořádně vyda-
řenou nadstavbu v podobě bohatého do-
provodného programu, který ho význam-
ně obohatil a zpestřil. 

Stejně jako v prvním ročníku byla mi-
mořádně vydařeným tahem spolupráce 
se současnými i bývalými vynikajícími 
českými reprezentanty. Každé odvětví 
znovu získalo svého slavného patrona, 
jenž děti inspiroval svým příkladem i rada-
mi a také se zúčastnil závěrečného repub-
likového finále. Kromě předávání vítěz-

ných cen ho čekala také autogramiáda, fotogra-
fování s účastníky finále, případně exhibice. Pa-
trony sportů byli – atletika: Jakub Holuša, bas-
ketbal: Jiří Welsch, florbal: Jan Jelínek, házená: 
Jiří Motl, minifotbal: Štěpán Vachoušek a vo-

lejbal: Ondřej Hudeček. 

 Tradiční součástí republikových finále byly také 
besedy nejen s jednotlivými patrony, ale také 
s dalšími sportovními hvězdami reprezentujícími 
pořadatelské město nebo hostitelský region. 
Školáci se tak setkali například s fotbalovými le-
gendami Pavlem Horváthem a Petrem Švanca-
rou, hokejisty Jakubem Jeřábkem a Janem 
Hruškou, předními fotbalistkami Petrou Vyš-
tejnovou a Simonou Necidovou, volejbalistou 
Michalem Hrazdirou, házenkáři Markétou Je-
řábkovou a Petrem Vinkelhöferem či dalšími 
osobnostmi. 

„Mladým sportovcům jsem se snažil hlavně vy-
světlit, že je super, když mají ´drive´ a chtějí 
všechno vyhrát, ale ne vždy se to podaří. Když 
však prohraji, je nutné se z toho poučit a příště 
být lepší. Pro mne je však také zásadní to, aby 
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je jejich sport bavil,“ uvedl hokejový obránce a 

reprezentant Jakub Jeřábek. 

V současné době probíhají jednání všech part-
nerů Sportovní ligy základních škol o finančním 
a organizačním zajištění třetího ročníku. Úspěš-
ná dohoda by současně znamenala v sezóně 
2016-2017 rozšíření sportovního programu o 
sedmé sportovní odvětví, kterým se stane 

plavání. 

Přehled vítězů 2015-2016 (první vždy uvede-
na kategorie dívek, pak chlapců) - atletika: 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno (IV. 
kat.) – ZŠ Englišova, Opava (IV. kat.); ZŠ Josefa 
Hlávky, Přeštice (III. kat.) – ZŠ Englišova, Opava 
(III. kat.); basketbal: ZŠ gen. Janouška, Praha – 
ZŠ Pardubice-Studánka; florbal: ZŠ Eden, Pra-
ha – 33. ZŠ Plzeň; házená: ZŠ Křiby, Zlín 
– ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice; minifot-
bal: ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana – 
ZŠ Eden, Praha; volejbal: ZŠ a MŠ Ko-
menského, Bílovec – FZŠ Brdičkova, Pra-
ha. 

Z republikových finále odvysílala ČT Sport 
sestřich, který je ke zhlédnutí na: http://
www.ceskatelevize.cz/
porady/11566287576-pohar-ministryne-
skolstvi-2016/21647129202/ 

 

Tisková zpráva  AŠSK ČR  

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11566287576-pohar-ministryne-skolstvi-2016/21647129202/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11566287576-pohar-ministryne-skolstvi-2016/21647129202/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11566287576-pohar-ministryne-skolstvi-2016/21647129202/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11566287576-pohar-ministryne-skolstvi-2016/21647129202/
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Konání náhradní Valné hromady po 

uplynutí půl hodiny  

Dotaz:  Mezi některými členy naší TJ panuje 
názor, že varianta ve vzorových stanovách, která 
umožňuje konání náhradní valné hromady po 
uplynutí půl hodiny při jakémkoli počtu delegátů, 
je v rozporu se zněním NOZ. Prosím o názor.   

 

Odpověď: Úprava nejvyššího orgánu spolku je s 
odkazem na ustanovení §247 odst. 3 NOZ celá 
plně dispozitivní (§ 247 odst. 3 zní:"neurčí-li 
stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze; ustanovení §248 až 257 se na člen-
skou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného"). To znamená, že zákonné ustanovení se 
uplatní pouze tehdy, když stanovy určitou otázku nemají vůbec upravenu. Stanovy tedy mohou nej-
vyšší orgán, a to včetně jeho "náhradního" zasedání upravit zcela libovolně (náhradní zasedání 
členské schůze je upraveno §257, který je dle shora uvedeného rovněž zcela dispozitivní a lze se od 
něj zcela odchýlit). 

 

Změna programu valné hromady 

Dotaz:  Dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem k průběhu valné hromady našeho svazu. Prozatím 
nemáme nové stanovy změněné v souladu s NOZ. Dotaz zní následovně: Na pozvánce k účasti na 
valnou hromadu máme uvedený její program. Je možné dát delegátům dopředu možnost, aby se 
k programu vyjádřili? A kdy je třeba pozvánku zaslat? 

 

Odpověď: Pokud nemá svaz ve stanovách něco jiného, pak platí úprava NOZ a to i tehdy, kdy svaz 
nemá stanovy ještě přizpůsobeny nové právní úpravě. NOZ upravuje v tomto směru pouze dvě věci, 
a to: 

zaslání pozvánky - tj. nejméně 30 dní před konáním jednání nejvyššího orgánu (zde valné hromady) 
se stanoveným programem jednání, místem a časem konání;  

podmínku změny programu oproti pozvánce - to co nebylo na pozvánce, lze projednat na valné hro-
madě jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni hlasovat a rozhodovat (u tohoto pravi-
dla je třeba důrazně doporučit jeho změnu v nových stanovách tak, aby nebyla tak přísná, neboť 
v praxi je prakticky nemožné dosáhnout toho, aby se valné hromady zúčastnili všichni delegáti). 

  

Zda nebo do kdy je možné podávat z řad členské základny návrhy na doplnění programu jednání, 
NOZ neupravuje. Ze zákona tedy povinnost svolavatele valné hromady předložit návrh programu 
jednání k doplnění členské základně (delegátům) nevyplývá. To samozřejmě nevylučuje, aby to svo-
lavatel udělal, musí však stanovit takový termín, dokdy je možné navrhovat doplnění programu, aby 
byl ještě schopen konečné znění pozvánky zaslat ve stanovené lhůtě (tj. 30 dní nebo lhůta, která je 
ve stanovách). 

Odbor legislativně právní  

 

         Právní poradna 
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Největší olympijský park organizovaný Českým olympijským výborem, bude otevřen na Lipně a 
bude součástí akce Jižní Čechy olympijské. Park bude otevřen od 5.8.2016 do 21.8.2016 tedy v 
době konání letních olympijských her v Riu 2016 a Česká unie sportu v rámci akce přispívá obcím 
v okolí Lipna sportovním vybavením trvalé hodnoty (např. venkovní stoly na stolní tenis) a pro 
park na Lipně dodá obci pumptrackovou dráhu. 

Olympijský park Rio - Lipno 2016 

Nejzajímavější akce z programu Olym-

pijského parku Rio – Lipno 2016 
5.8. Slavnostní zahájení 

5.8. – 7.8. Turnaj čtyř zemí v plážovém fotbale 

6.8. Mezinárodní turnaj olympijských nadějí 
v basketbale 

7.8. Eva Samková a křest pumptracku 

7.8. Živé šachy 

10.8. Paralympijský den 

12.8. Stříbrní fotbalisté z EURA 96 proti 
„Dynamu České Budějovice 35“ 

12.8. Koncert Klary 

14.8. Exhibice národního týmu ve volejbale 

16.8. Návrat prvních olympioniků z Ria 

16.8. Den Armády ČR 

20.8. – 21.8. Mistrovství ČR ve vodním slalo-
mu za účasti olympioniků 

20.8. Sup Night Sprint paddleboardů 

20.8. – 21. 8. Turnaj elitních týmů mužů a žen 
v beachvolejbale 

21.8. Maratón z Nové Pece do Lipna nad Vlta-
vou 

21.8. Koncert Mydy Rabycad 

21.8. Slavnostní zakončení 

https://youtu.be/9vtcx-BrSac
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Na nejčastější otázky k nabídce olympijského parku odpovídají zástupci ČOV 

Jaké sporty si budu moci vyzkoušet v Olympijském parku Rio–Lipno 2016? 
Chceme, aby si návštěvníci mohli vyzkoušet všechny letní olympijské sporty. Připravujeme také 
ukázky plážových variant tradičních sportovních odvětví a dalších atraktivních sportů neolympij-
ských. Každý ze zájemců navíc dostane doporučení, kde se může vybranému sportu věnovat ve 
svém okolí dlouhodobě. 

Bude vstup do Olympijského parku Rio–Lipno 2016 a dalších Olympijských parků zpoplat-
něn? 
Návštěvníci budou platit jen symbolické vstupné, abychom mohli z důvodu bezpečnosti regulovat 
kapacitu parků. Opět počítáme s tím, že děti a mládež do 15 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 
senioři a místní obyvatelé budou mít vstup do parku zcela zdarma. 

Objeví se medailisté z her v Olympijském parku Rio–Lipno 2016? 
Počítáme s tím, že olympionici z Ria se po návratu (pokud to bude možné) objeví v Olympijském 
parku Rio–Lipno 2016. Podobně, jako to bylo v roce 2014 na Letné při hrách v Soči. Potkávat bu-
dete také bývalé olympioniky, kteří naši zemi úspěšně reprezentovali v minulosti. 

Zdroj: http://www.olympijskeparky.cz/ 

http://www.olympijskeparky.cz/
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Atleti Ruska se asi do Ria nepodívají... 

Mezinárodní atletická federace IAAF zatím ruské atlety mezi sebe nechce.  

Na základě rozhodnutí Rady IAAF z pátku 17.června 2016 z Vídně, Ruská atletická federace nesplnila 
stanovené podmínky a zůstává tak mimo mezinárodní společenství a to značí, že se do Brazílie ruští 
atleti nedostanou. 

Jak je již notoricky známo byla Ruská atletická federace vyloučena z IAAF vloni 13. listopadu 
v důsledku závěrů nezávislé vyšetřovací komise Světové antidopingové agentury WADA v čele s jejím 
předsedou Dickem Poundem. Tato komise dospěla k závěru, že v ruské atletice vládne organizovaný 
zločin. Rusové potom měli více než půl roku na to, aby přesvědčili o tom, že myslí vážně své úsilí o 
nápravu. Podle Rady IAAF, která se řídila doporučeními své expertní komise v čele s Norem Rune 
Andersenem, neudělali dost na tomto poli. 

„Aby se ruští atleti mohli vrátit do mezinárodních soutěží, musí ruská federace dokázat, že v Rusku 
panuje nulová tolerance k dopingu. Současně musí přesvědčit, že i nově se tvořící Ruská antidopingo-
vá organizace i orgány státní správy účinně spolupracují na vytvoření antidopingové infrastruktury, 
která bude efektivně odhalovat pod-
vodníky“, uvedl Andersen. 

Těsně před vídeňským rozhodnutím 
přišla Světová antidopingová agentu-
ra WADA se statistikami, že jenom 
za první půlrok letošního roku došlo 
v této zemi k více jak padesáti dopin-
govým proviněním. Také nový pře-
zkum vzorků z olympiád v Londýně a 
Pekingu prokázal další pozitivní pří-
pady ruských sportovců. 

„Protože je systém v Rusku poskvr-
něn dopingem odshora dolů, nemů-
žeme věřit tomu, když se o někte-
rých atletech prohlašuje, že jsou čis-
tí, a že doopravdy čistí jsou“, prohlá-
sil na závěr Rune Andersen. 

Pro Rusy bylo toto rozhodnutí Rady IAAF velkým zklamáním. Ruský ministr sportu Vitalij Mutko pro-
hlásil: „Odvoláme se k Mezinárodnímu olympijskému výboru“. 

Expertní komise mezinárodní atletické federace nicméně doporučila Radě IAAF, aby udělila povolení 
startovat v Riu těm ruským atletům, kteří prokážou, že s dopingem v jejich zemi neměli nic společné-
ho, případně těm, kteří se podíleli na jeho odhalení. Pravděpodobně by mohli tito jednotlivci startovat 
dokonce pod vlajkou Ruska. Jednalo by se pouze o malé množství atletů, kteří se připravují mimo 
území Ruska nebo spolupracují s vyšetřovacími orgány WADA a dalších institucí. V této souvislosti 
padají i konkrétní jména – běžkyně Julia Stěpanovová (pomáhá se svým manželem Vitalijem při vyšet-
řování a žije v západní Evropě), dálkařka Darja Klišinová (trénuje v USA) nebo tyčkařka Alena Lutkov-
ská, která má svoji tréninkovou skupinu v Itálii. (více v bulletinu ADV ČR) 

 

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

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/aktuality.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Neinvestiční dotace z programu MŠMT č. VIII                

“Organizace sportu v SK a TJ“  

  V roce 2016 byl nově vyhlášen neinvestiční program MŠMT č. VIII na 
přímou podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot „Organizace 
sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“. Rozhodující 
pro přidělení programu byla členská základna dětí a mládeže, prostředky 
primárně směřovaly na podporu trenérské činnosti. 

V programu VIII v roce 2016 bylo již rozděleno 283 mil. Kč a byly uspoko-
jeny žádosti 2901 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Dotace pro 
dalších 286 klubů byly z formálních důvodů pozastaveny a žadatelé byli 
vyzváni k doplnění svých žádostí tak, aby odpovídaly vypsaným podmínkám dotace. Předpokládá se, že 
většina žádostí bude kladně vypořádána. 

Správné zacílení programu a jeho ohlas spolu s celkovým navýšením dotací na sport v roce 2017 podpo-
řilo rozhodnutí MŠMT v programu pro další roky pokračovat a v rámci možností násobně navýšit celkovou 
dotaci v tomto programu. Příprava programu pro rok 2017 probíhá v úzké spolupráci Odboru sportu 
MŠMT a zkušených odborníků ze sportovního prostředí. Vzhledem k množství předpokládaných žadatelů 
není snadné stanovit systém zpracování žádostí. I zde se hledá optimální postup. 

Již nyní je jisté, že vyhlášení programů proběhne až v září 2016 a na přípravu žádostí bude krátký čas 
(max. 2 měs.), rozhodnutí lze očekávat nejdříve v dubnu 2017. Program je jednou z mála možností, jak 
získat dotace na práci trenérů mládeže mimo zavedený systém podpory talentované mládeže, ale limituje 
např. výdaje na materiál. Pravděpodobnost získání dotace je však při splnění základních parametrů dota-

Problematika dopingu se zaměřením na děti a mládež  

V dubnu se konala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy konference na téma Proble-
matika dopingu se zaměřením na děti a mládež. Závěry konference, na základě studií, jednoznačně 
ukazují na velký význam prevence při boji s dopingem. A také na fakt, že adolescenti přejímají názory 
od svého nejbližšího okolí jako jsou pedagogové, rodina nebo trenéři.  

Významné prvky v antidopingové prevenci jsou: 

a) Prostředí organizovaného sportu (střešní sportovní organizace, spor-
tovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty), kde se na prevenci muse-
jí podílet trenéři, funkcionáři, lékaři, učitelé a další pracovníci.  
b) Školy, které mají možnost působit vedle organizovaných sportujících 
i na neorganizované. Vedle běžné výuky mohou využívat odborných předná-
šek, sportovních akcí, informování rodičů na třídních schůzkách apod. 
c) Rodina (rodiče, prarodiče) podporující sport svých dětí musí působit 
v duchu fair play .  
d) Média informují o dopingu pouze v případech velkých kauz. Média by 
proto měla podávat pravdivé informace o všech dopadech užívání dopingu zejména u adolescentů 
s cílem napomáhat současně též prevenci. 

Proto se nezapomeňte na letních soustředěních zmínit o škodlivosti dopingu a jeho negativním vlivu na 
mladý organismus. Pokud si myslíte, že doping se týká jen vrcholových sportovců, jste na omylu. Stu-
die ukazují, že mladí sportovci se s dopingovými prostředky nejsilnějšího charakteru (např. anabolický-
mi steroidy) setkávají např. při rekreačním sportování ve fitness centrech. Jednoznačně je stále potřeb-
né pracovat na antidopingové prevenci a poskytovat mladým sportovcům dostatek potřebných informa-
cí. 

Redakce Zpravodaje ČUS 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016
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ČUS - Sportuj s námi! - přes 500 akcí po celé ČR  

Vyhodnocení akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2016 
 

Vážení organizátoři akcí v projektu ČUS Sportuj s námi, 

 

pro obdržení finanční podpory od České unie sportu je potřeba po skončení akce věnovat několik minut 
vyplnění Vyhodnocení Vámi pořádané akce.  Získaná data slouží jako podklad pro přidělení odpovídají-
cí finanční podpory. K vyplnění dotazníku budete potřebovat základní údaje o akci, počtu účastníků a 
výši nákladů spojených s jejím uspořádáním v členění: materiál a zboží, energie, občerstvení, služby, 
cestovné, mzdy, ostatní. Dotazník naleznete  ZDE. 

Vyplnění dotazníku je podmínkou přidělení podpory. Vyplněné údaje budou přílohou smlouvy o přiděle-
ní finanční podpory. 

 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje. Sledujte: 

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

Červenec 

04.07.2016 Sportuj s Duklou, Praha 6 

07.07.2016 Pardubice ČMBS Open 2016, Pardubice 

09.07.2016 Lesná 2016, Litvínov 

09.07.2016 Městský běh Karvinou, Karviná 

09.07.2016 Strakonické slalomy, Podskalí 

09.07.2016 Šumavský pohár horských kol, Stachy 

09.07.2016 Zlatý Kahan, Ostrava 

10.07.2016 VC XC Hrabenov – Memoriál Mirka Homoly, 
Ruda nad Moravou 

14.07.2016 Grand Prix Silesia 2016, Velká Kraš 

15.07.2016 Fotbalový turnaj v malé kopané v Želči, Že-
leč 

15.07.2016 Noční turnaj v malé kopané, Valašská Senice 

16.07.2016 19. ročník Kopřivnický drtič, Kopřivnice 

16.07.2016 8. ročník závody horských kol Jeřáb 1003, 
Červená Voda 

16.07.2016 Den otevřených dveří k výročí 90. let TJ Kot-
va Braník, Praha 

16.07.2016 Memoriál Jana Urbana, Kostelec n. Č. lesy 

16.07.2016 miniDUATLON 2016, Kunovice 

16.07.2016 Nohejbalový turnaj „Otec a syn“, Bruntál 

16.07.2016 Playmakers Cup 2016, Prostějov 

16.07.2016 Sportuje celá obec, Jílové 

17.07.2016 MTB kritérium okolo hradeb, Písek 

20.07.2016 Mezinárodní den šachu, Pardubice 

22.07.2016 Double Cup 2016, Stříbrná Skalice 

23.07.2016 Pouťové veselí – Hurá na hřiště, Velký Bera-
nov 

23.07.2016 Sapeli Cup – Mankovo sportovní odpoledne, 
Polná 

23.07.2016 TRIATHLON MĚLNÍK, Mělník 

30.07.2016 Běh na Lysou horu, Krásná 

30.07.2016 Lázský bodlo, Bohutín 

30.07.2016 Modrá stuha Lipna 2016, Černá v Pošumaví 

30.07.2016 Střešovický den na písku, Praha 

30.07.2016 TTCup 2016, Hodonín 

31.07.2016 Železný muž aneb vyžlovský triatlon, Vyžlov-
ka 

ce (základna dětí a mládeže) velmi vysoká, věnujte tomuto novému zdroji adekvátní pozornost. 
S ohledem na tuto příležitost je nutné zvážit strategii TJ/SK při žádostech o dotace 2017.  

Okresní a krajské organizace ČUS Vás budou o vypsání dotačních programů informovat obvyklými komu-
nikačními kanály. ČUS maximálně podporuje výměnu zkušeností s administrací dotace a neváhejte kon-
taktovat Servisní centra sportu u okresních sdružení České unie sportu, které Vám poskytnou rady či zjis-
tí potřebné informace. Kontakty naleznete zde . 
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Srpen 

05.08.2016 Českokrumlovský trojboj, Český Krumlov 

05.08.2016 X. ročník míčového sedmiboje náctiletých, 
Chotěboř 
06.08.2016 O Pohár Lulče 2016, Luleč 

08.08.2016 Příměstský sportovní kemp, Praha 

13.08.2016 Grand Prix Forman 2016, Starý Jičín-
Janovice 

13.08.2016 Račí stezkou, Semily 

13.08.2016 Volejbalová Dřevěnice, Dřevěnice 

14.08.2016 Žebrácká pětadvacítka, Žebrák 

15.08.2016 Bruslete všichni, Prostějov 

17.08.2016 Dětský tenisový sportovní den, Ostrava 2 

20.08.2016 Force Rusavská 50ka, Rusava 

20.08.2016 Fotbal – malá Roprachtická kopaná, Ropra-
chtice 

20.08.2016 Losinský Triatlon 2016, Losiná 

20.08.2016 Ve Víru běháme všichni 2016, Vír 
20.08.2016 Velká cena Tesáku, Rajnochovice 

20.08.2016 Všesportovní den obce Vysočina, Vysočina 

21.08.2016 Mokrolazecká 60, Mokré Lazce 

26.08.2016 15. ročník sportovních her tělesně postiže-
ných Hrabyně, Hrabyně 

26.08.2016 Horská kola STUPNO, Stupno 

27.08.2016 1. kolo Poháru města Prostějova v malé 
kopané, Brodek u Prostějova 

27.08.2016 10. ročník Loučení s prázdninami, Nové 
Dvory 

27.08.2016 4. ročník Moravskoslezský cup U 8, Kravaře 
- Kout 
27.08.2016 Dálkový pochod Cestami Jaroslava Haška, 
Světlá nad Sázavou 

27.08.2016 Káranské sportovní hry, Káraný 

27.08.2016 MTB Jevíčko, Jevíčko 

27.08.2016 O pohár starosty města Náchoda, Náchod 

27.08.2016 Plážový víkend, Ústí nad Labem 

27.08.2016 Pohádkový les, Ostrava Stará Bělá 

27.08.2016 SPOKE MTB Maraton Kralovice, Kralovice 

27.08.2016 Sportovní den pro děti, Hrazánky 

27.08.2016 Sportovní dětský den – ukončení prázdnin, 
Malšice 

27.08.2016 Sportovní rozloučení s prázdninami, Valeč 

27.08.2016 TONDŮV MEMORIÁL smíšených družstev ve 
volejbale 2016, Osoblaha 

27.08.2016 Turistický pochod Krajem nezbedného ba-
kaláře, Rakovník 

29.08.2016 Karlův krok, nordic walking pochod, Boží 
Dar 

31.08.2016 Zdravý florbal 2016, Jihlava  

Září 

03.09.2016 16. Šumavský kufr, Žlíbek u Kašperských 
Hor 

03.09.2016 Barokomaraton 2016, Plasy 

03.09.2016 Blanenský GOLEM, Blansko 

03.09.2016 JIZERSKÁ 50 RUN 2016, Bedřichov v Jizer-
ských horách 

03.09.2016 Sportuj s námi aneb kdo nesportuje není 
Přerovák, Přerov 

03.09.2016 Východočeský vodácký maraton – memori-
ál Zdenka Choda 47. ročník, Pardubice 

04.09.2016 25. ročník Krakonošova přespolního běhu, 
Harrachov 

04.09.2016 Dětská sportovní olympiáda Ledenice, Le-
denice 

04.09.2016 Kujebike 2016, Vysoké Mýto 

07.09.2016 Opavská míle 2016, Opava 

08.09.2016 Soutěž o nejtalentovanější mateřské školky 
Jablonce n. N., Jablonec nad Nisou 

08.09.2016 Večerní běh Novou Včelnicí, Nová Včelnice 

09.09.2016 Kyjovský dětský sportovní koktejl, Kyjov 

09.09.2016 Mělnický festival sportu 2016, Mělník 

10.09.2016 Babinského sobota s netradičními sporty, 
Litoměřice - Pokratice 

10.09.2016 Běh Kovohutěmi, Příbram 

10.09.2016 Běh Matyáše Žďárského, Kožichovice 

10.09.2016 Běh okolo Soliska, Zubří 

10.09.2016 Den náborů na Kraví hoře 2016, Brno 

10.09.2016 Den seniorů, Hustopeče 

10.09.2016 Kladenský maratón 2016, Kladno 

10.09.2016 Košířský víceboj, Praha 

10.09.2016 Podzimní lesní běh na Lhotách, Lhota u Se-
mil 

10.09.2016 Prachatické debly, Prachatice 

10.09.2016 Přípravný turnaj mládeže, Blansko 

10.09.2016 Sportík 2016, Karlovy Vary 

11.09.2016 Benešovský Běžecký Festival 2016, Benešov 

11.09.2016 Jezdecké hobby závody, Svoboda nad Úpou 

11.09.2016 Město na kolech, Hradec Králové 
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