ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

7/2021

Projekt ČUS – Tipsport
Sportuj s námi je
v plném proudu
Poradny: Evidence skutečných
majitelů a aktualizace údajů
ve spolkovém rejstříku

SERVISNÍ CENTRA SPORTU ČUS - SLUŽBY PRO SK/TJ

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

7/2021

OBSAH
3	VV ČUS sečetl covidové ekonomické ztráty a poukázal na neúnosnost
testování sportujících dětí

4	Sport dostane v roce 2022 od státu 7,5 miliardy korun.
Stále tak zůstává podfinancovaný

5 Dotační výzva Regiony 2021 podporuje rozvoj lokální sportovní infrastruktury
6	Poradna: Evidence skutečných majitelů – automatický průpis
a výpis z evidence

7 Pět důvodů, proč se nechat očkovat proti nemoci Covid-19
8 Nezapomeňte aktualizovat údaje ve spolkovém rejstříku
9 Ivo Kaderka i nadále v čele evropského tenisu
Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
ČUS vydala sportovní Ročenku za rok 2020

10 Budoucnost české reprezentace – sázka na ženy a kolektivní sporty
11	Díky, trenére má první vítězku. Trenérkou mládeže roku se stala
mažoretka Novotná

12 Projekt ČUS – Tipsport Sportuj s námi běží na plné obrátky
13 Reportáž z akce: Benešovský běžecký festival si užilo téměř 800 atletů
14 Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
15 Národní rada pro sport má sedm pracovních skupin
16 Jedno šťourání v nose za druhým. Místo zábavy se děti na kroužcích testují
Foto na titulní straně: Ve druhé polovině letošního roku nabral projekt ČUS – Tipsport Sportuj s námi
plné obrátky. Vybraných akcí po celé České republice se účastní stovky sportovců všech kategorií
i věku. Na snímku je záběr z Benešovského běžeckého festivalu.
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Zpravodaj ČUS vydává Výkonný výbor České unie sportu – www.cuscz.cz. Adresa redakce:
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 724 014 643. Distribuováno zdarma v elektronické
podobě. Uzávěrka vydání: 29. září 2021. Za správnost a věcný obsah textů ručí jednotliví autoři.
Zkratky: Komunikační tým ČUS = KT ČUS. Použité fotografie – archiv ČUS. ISSN 1212-1061

2

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

7/2021

VV ČUS sečetl covidové ekonomické ztráty
a poukázal na neúnosnost testování sportujících dětí
Po tříměsíční prázdninové přestávce se uskutečnilo 14. září v Praze na Strahově zasedání
Výkonného výboru České unie sportu. V jeho
úvodu podal předseda ČUS Miroslav Jansta
podrobné informace o aktuálních problémech
sportovního prostředí.
Mimo jiné konstatoval, že výše státní podpory
sportu, která se objevila v návrhu státního rozpočtu na rok 2022, je nedostatečná. Původní návrh zněl na 5,9 miliardy korun. Po řadě jednání
Národní sportovní agentury, ale také předsedy
ČUS, se podařilo návrh navýšit na 7,5 miliardy
korun. Přesto však sport zůstává i nadále finančně podhodnocen a zdaleka nedosahuje částky,
jakou v České republice dostává kultura. Navíc
sport stále postrádá rozpočtovou stabilitu alespoň na tříleté období.
Ředitel ekonomických agend ČUS
Pavel Benda předložil výboru rozbor
výsledku hospodaření ČUS za období leden až červen 2021. Propad
hospodaření v porovnání se stejným obdobím roku 2019, což
byl poslední rok nepostižený
covidovou pandemií, činí
63,3 milionu korun – ze
zisku 21,5 milionu korun
v prvním pololetí 2019
do ztráty 41,8 milionu korun v letošním roce. Opakuje
se tedy situace
z roku 2020.
Vysoké finanční ztráty
způsobené několikaměsíčním
nuceným uzavřením všech středisek
ČUS poté, co stát svými zásahy výrazně
omezil podnikání, přitom nelze nahradit ani
maximálním využitím státních kompenzačních
podpor Covid-19 a výzev, o něž mohla Česká unie
sportu žádat. Navzdory různorodosti poskytovatelů těchto covid-dotací či odlišných a často nepřehledných administrativních podmínek podal
ČUS od dubna 2020 devatenáct žádostí o dotaci
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a uplatní dvě žaloby o náhradu škody. ČUS mohl
požádat o 59,554 milionu korun, celkově byla zatím vyplacena částka 52,131 milionu korun.
Výkonný výbor ČUS se kriticky zabýval také
současnými opatřeními MZ ČR pro sportování
dětí, souvisejícími s testováním na Covid-19.
Zatímco v základních a středních školách testování 9. září skončilo, s výjimkou školního
plavání však i nadále přetrvává povinnost opakovaně jednou týdně testovat děti ve sportovních klubech pro účely tréninkových aktivit
a rovněž před soutěžními aktivitami. VV ČUS
považuje za neúnosné, aby stát tímto způsobem
omezoval sportovní činnost mládeže. Nastavený
režim přesahuje rámec státem hrazených testů
a na rodiče a kluby je vedle povinnosti zajištění
testu částečně přenesena i finanční zátěž v podobě jejich úhrady.
Výkonný výbor ČUS také
schválil
rozdělení
finančních příspěvků
pořadatelům
sportovních akcí pro
veřejnost,
zařazených do projektu
ČUS – Tipsport Sportuj s námi. Celková
výše podpory za druhé
pololetí roku 2021 dosáhne 2,9 milionu korun.
VV ČUS také vyhověl žádosti České Muythai Asociace
o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů
sdružených v ČUS ve výši 600 000
korun.
ČUS současně podpořil přípravu
Kulatého stolu pod názvem „Podpora pohybové
aktivity a sportu jako politická a společenská priorita“ za účasti politiků a lékařů, který pořádá
Česká komora fitness ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR 30. záři.
Autor: VV ČUS
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Sport dostane v roce 2022 od státu 7,5 miliardy
korun. Stále zůstává podfinancovaný
Stát vyhradí na podporu sportu z rozpočtu na rok
2022 celkem 7,5 miliardy korun. Jde o nárůst
o 1,5 miliardy v porovnání s letoškem. Po sérii
jednání se na tomto závěru dohodli ministryně
financí Alena Schillerová a předseda Národní
sportovní Filip Neusser.
„Posílíme rozpočet pro sport o jeden a půl miliardy. Jsou to prostředky, které budou poskytnuty
už z letošního rozpočtu a z ušetřených prostředků
tak, aby mohla Národní sportovní agentura začít
s uzavíráním smluv v rámci převisů, které tam
má. Nicméně ty peníze budou utráceny a budou disponibilní až v příštím roce. Shodli jsme se
na tom, že jde o peníze, které je reálné utratit,
a pomůže to posílit priority, jako je Kabina, Můj
klub a další projekty, s nimiž Národní
sportovní agentura počítá,“ upřesnila
ministryně financí Alena Schillerová.
„Chtěl bych paní ministryni poděkovat za velmi konstruktivní jednání
o rozpočtu pro rok 2022. Jsem velice
rád, že jsme se shodli na tom, že sport
je jednou z priorit nás všech. Je potřeba mít především zdravé děti a fit
národ. Letos se potýkáme s obrovským
převisem investičních akcí, který aktuálně dosahuje až sedmi miliard korun,
a zároveň plánujeme věnovat se příští rok intenzivně mládeži a aktivitám
kolem mateřských a základních škol,“
uvedl po jednání předseda Národní
sportovní agentury Filip Neusser.
S ministryní financí se navíc shodli na tom,
jak je pro sport v České republice důležitý program Můj klub a jeho další rozvíjení.
„Chceme určitě pracovat na jeho posílení
a tu podporu tam každopádně navyšovat tak,
aby se prostředky dostaly rovnou do klubů a nemusely jít přes národní svazy. Máme také úplně
revoluční program, který bychom chtěli příští rok
rozvíjet, což je právě podpora aktivit mateřských
a základních škol, které jsou z mého pohledu hodně důležité,“ doplnil Filip Neusser.
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Stanovisko České unie sportu

Česká unie sportu vítá konstruktivní jednání
NSA s Ministerstvem financí k financování pohybových aktivit a sportu v roce 2022. Z dlouhodobého
hlediska České unie sportu je i navýšená částka
7,5 miliardy korun pro český sport v roce 2022
zcela nedostatečná. Stát poskytuje sportu stále
málo peněz, což má nejen pro aktivní sportovce,
ale pro celou společnost neblahé důsledky a ani
odkazy na uplynulé „covidové“ období nemohou
tuto skutečnost omluvit. Naopak – právě pandemie koronaviru ukázala, jak je sport klíčový pro
zdraví celé populace a jak je třeba investovat
do jeho rozvoje z hlediska samotných sportovních aktivit, stejně jako sportovišť a materiální
základny.

ČUS v této souvislosti také poukazuje na to,
že sport citelně postrádá silné institucionální zastoupení v podobě samostatného ministerstva. Před nedávnem navíc adresovala výzvu
všem politickým stranám, aby se výchova k pravidelnému pohybu a péče o sport staly součástí
jejich politických programů.ČUS považuje za důležité, aby se zasadily mj. o navýšení státního
rozpočtu do roku 2025 na stejnou úroveň, jako
má resort kultury – ten v roce 2022 přitom dosáhne částky 15,9 miliardy korun!
Autor: KT ČUS
Foto: Ročenka ČUS
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Dotační výzva Regiony 2021 podporuje rozvoj
lokální sportovní infrastruktury
Národní sportovní agentura zrušila v průběhu
prázdnin dotační výzvu Investice nad 10 milionů korun, v níž se měla rozdělit celková částka
600 milionů korun. Své rozhodnutí zdůvodnila
absencí „věcných kritérií pro hodnocení jednotlivých projektů ve vztahu k jejich úspěšnosti a zejména zajištění efektivní, transparentní
a systematické podpory sportu“. Dne 13. srpna
NSA vyhlásila novou výzvu Regiony 2021 s alokací 1,3 miliardy korun, kde budou důležitými
hledisky multifunkčnost, vazba na základní školy
a dostupnost pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Termín pro podání žádostí byl stanoven
na 30. září do 17 hodin.
Výzva Regiony 2021 reagovala na zrušení výzvy
Investice nad 10 mil. Kč, kterou vypsalo minulé
vedení NSA a v níž uspělo pouze dvacet žádostí, zatímco dalších, téměř tři sta v hodnotě 5,4
miliardy korun, ani nebylo hodnoceno. Celková
částka byla vyčerpána už za tři hodiny, přičemž
kvalita projektů nerozhodovala.
„Teď budou hodnoceny všechny projekty.
Budeme hodnotit jejich kvalitu, nikoliv rychlost podání žádosti. Zasmluvněno bude vše
do konce roku 2021, ale začátek realizace může
být až do konce roku 2022. Změnily se také
parametry pro minimální a maximální dotaci
na jeden projekt. Místo deseti až 50 milionů
korun to bude od jednoho do 40 milionů. Stáhli
jsme to maximum, abychom mohli co nejvíce

projektů vypořádat,” uvedl předseda Národní
sportovní agentury Filip Neusser.

Priority: školy a multifunkčnost

Regiony 2021 cílí především na organizovaný
sport a podporu majetku, který sportovní organizace dostaly zpět po listopadové revoluci
1989, ale bez šance na získání investic na modernizaci těchto sportovišť. Výzva by tak měla
přednostně podpořit regionální sportoviště a napomoci smazání deficitu v jejich stáří a opotřebovanosti. Je zaměřená na podporu organizovaného
sportu lokálního charakteru a podporuje sportování dětí i využití sportovišť školami.
„Prioritně chceme podpořit všestrannost, základní infrastrukturu hlavně při školských zařízeních, základních školách s vazbou na volnočasové aktivity.
Jednou z priorit je multifunkčnost a zpřístupnění
pro širokou veřejnost,“ dodal Filip Neusser.
„Naše vize vznikla na základě mnoha připomínek a diskusí se sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami. Zároveň jsme se vrátili k původnímu záměru, proč vlastně Národní sportovní
agentura vznikla a komu má sloužit především.
Jsou to organizovaný sport a sportovní organizace, které nemají jinou možnost čerpání investičních dotací na svá sportoviště, a to ani v rámci
operačních programů, od jiných národních poskytovatelů nebo ze současného Národního plánu
obnovy,“ připomněla místopředsedkyně NSA pro
sport Markéta Kabourková.
Autor: KT ČUS
Foto: archiv
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Poradna: Evidence skutečných majitelů
– automatický průpis a výpis z evidence
Jak již bylo ze strany České unie sportu opakovaně upozorňováno, mají i spolky povinnost
zapsat požadované údaje do tzv. evidence skutečných majitelů (viz např. informace ve Zpravodaji ČUS č. 9/2020 – ZDE.
Od 1. 6. 2021 byl jako jeden ze způsobů zápisu
do této evidence zaveden automatický průpis.

spolky, které dosud aktivně nezajistily žádný
zápis do evidence skutečných majitelů, ač už
tak učinit měly do 31. 12. 2020;
- i spolek, který již zápis do evidence zajistil, si
může do budoucna automatický průpis aktivovat, ale musí tak učinit návrhem příslušnému
rejstříkovému soudu;

Co znamená automatický průpis:

- k návrhu je třeba využít předepsaný formulář;

- j edná se o přebírání některých údajů z veřejných (např. spolkového) rejstříků do evidence
skutečných majitelů;

- soudní poplatek není stanoven.

-o
 soby vedené ve spolkovém rejstříku v určité
funkci (zejména statutární zástupci spolku)
jsou systémem automaticky zapsáni do evidence jako skuteční majitelé daného spolku;
k zápisu do evidence tak není třeba žádného
aktivního úkonu ze strany spolku;

-p
 ředepsaný formulář návrhu na průpis je dostupný na portálu Justice.cz; záložka „E-služby a infoservis“ – „ostatní seznamy“ – „evidence skutečných majitelů“ (na stránce dole
v prostředním sloupečku „Podání týkající se
evidence skutečných majitelů“) – ZDE;

Návrh na automatický průpis:

-p
 ro otevření formuláře je třeba jako typ návrhu zvolit možnost „návrh na zajištění automatického průpisu“ a poté již stačí zadat
jen IČO;
- v e formuláři je potřeba vyplnit jen závěrečnou část, tj. kdo za spolek návrh podává (předseda) a zajistit ověřený podpis; vše
ostatní je již automaticky vyplněno; není třeba dokládat žádnou přílohu;

-p
 růpis není jednorázový, což znamená, že
kdykoli v budoucnu dojde ke změně ve spolkovém rejstříku (např. nově zvolený a zapsaný předseda spolku), bude tato změna automaticky provedena i v evidenci skutečných
majitelů;
- je prováděn bezplatně.

Aktivace automatického průpisu:
- automatický průpis dopadá bez dalšího na ty
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-o
 zajištění automatického průpisu je spolek
informován „Vyrozuměním“; rejstříkového
soudu.

 ýpis z evidence skutečných
V
majitelů:
- jako jedna z podmínek pro možnost získat
řadu dotací z veřejných rozpočtů je nově
stanovena povinnost žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (viz např. nové znění ustanovení §10a
odst. 3f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
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I. Částečný výpis
-k
 aždý může získat částečný výpis z evidence,
a to zdarma na internetu ZDE bez jakékoli registrace, postačí zadat IČO nebo název vyhledávaného subjektu;
- t ímto způsobem lze získat pouze výpis s aktuálně platnými údaji, tj. nelze získat tzv. úplný
výpis s uvedením historicky zapsaných údajů.

prostřednictvím datové schránky (na webové
stránce evidence ZDE se po kliknutí na záložku „Výpis z evidence skutečných vlastníků“
otevře nabídka možností elektronické identifikace);
-ú
 plný výpis je dále možné získat i u příslušného rejstříkového soudu po ověření; totožnosti
žadatele o výpis.
Autor: Legislativně právní odbor ČUS

II. Úplný výpis
- přístup ke všem údajům,
včetně údajů historických
(tzv. úplný výpis) je přímo
ze zákona zajištěn jednak
spolku coby evidující osobě a dále i osobě, která
je zapsána jako skutečný
majitel (např. předseda
spolku);
-ú
 plný výpis je možné získat v elektronické podobě
dálkovým přístupem s tím,
že je vyžadována určitá
forma autorizace; tu je
možné provést zejména

Pět důvodů, proč se nechat očkovat
proti nemoci Covid-19
„Vítězství je na dosah aneb Pět
důvodů, proč se nechat očkovat proti Covid-19“ – pod tímto
sloganem zahájila Česká unie
sportu v květnu letošního roku
kampaň, jejímž cílem je zapojit do vakcinace proti nemoci
Covid-19 co nejvíce sportovců
i širokou veřejnost ZDE. Argumenty na podporu vakcinace však zůstávají platné i v současné
době.
ČUS na této aktivitě spolupracovala s lékaři
z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní
reprezentace, odborníky z České vakcinologické
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společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
V kampani, kterou podpořili například hokejový brankář
Dominik Hašek, snowboardistka
Eva Samková nebo kanoista Josef Dostál, odpovídají špičkoví
experti na otázky, které si sportovci nejčastěji
kladou v souvislosti s nemocí Covid-19 a očkováním. Právě jejich argumenty mohou pomoci
v rozhodnutí, proč se nechat očkovat.
Všechny otázky a odpovědi jsou zveřejněny
na webu ČUS ZDE.
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Nezapomeňte aktualizovat
údaje ve spolkovém rejstříku
Na základě Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. vyplývá sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a sportovním svazům, které mají právní
formu spolku či pobočného spolku povinnost
aktualizovat své informace ve spolkovém rejstříku – a to nejen při vzniku spolku, ale při každé
změně údajů. Nejčastěji se jedná o změny:
•
•
•
•
•

členů statutárního orgánu;
členů kontrolního či rozhodčího orgánu;
zapsaného sídla;
schválených stanov;
názvu spolku.

Pozor, povinnost aktualizovat údaje se týká
spolků i v případě, že do funkcí byly zvoleny
stejné osoby!
K návrhu na zápis do veřejného rejstříku je třeba doložit listiny o skutečnostech, které mají být
zapsány. Jedná se tedy o listiny, které prokazují
skutečnosti, které navrhovatel navrhuje zapsat
v návrhu na zápis do veřejného rejstříku.

Spolky mají povinnost zveřejnit ve Sbírce listin
také svoji účetní závěrku.
K postupu aktualizace údajů ve spolkovém
rejstříku a k povinným listinám nahraných
ve Sbírce listin se neváhejte obrátit na Servisní centra sportu ČUS ve svých regionech. Kontakty ZDE.
Další důležité informace poskytuje také metodická příručka České unie sportu Manuál řízení
sportovního klubu – ZDE.

Můj klub a Údržba 2022
Přesné termíny pro vyhlášení dotačních výzev
Můj klub 2022 a Údržba 2022 ještě nejsou známy, ale podle sdělení Národní sportovní agentury
je lze očekávat na počátku měsíce října. Investice přijdou poté na řadu na začátku roku 2022.

V případě zájmu o poradenství nebo vyúčtování
žádostí Můj klub a Údržba 2021, mohou sportovní
subjekty využít expertů v územních pracovištích
ČUS – kontakty ZDE.

Nové přihlašování do Rejstříku sportu NSA
S účinností od 15. srpna 2021 změnila Národní
sportovní agentura způsob přihlašování do informačního systému Rejstřík sportu.
Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla byl rozšířen o přihlášení
prostřednictvím tzv. e-identity. Funkcionalita
je přístupná pro všechny osoby, které jsou vedeny jako statutární orgán organizace evidované Rejstříkem sportu. Důvodem pro tuto změnu
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je začlenění Rejstříku sportu mezi online služby
státní a veřejné správy v souladu s programem
Digitální Česko. Uživatelský postup naleznete
ZDE.
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Ivo Kaderka i nadále v čele evropského tenisu
Prezident Českého tenisového svazu a místopředseda Výkonného výboru České unie sportu
Ivo Kaderka byl v Lucemburku znovu zvolen prezidentem evropské federace Tennis Europe.
Tuto pozici zastával už od loňského října a nyní
uspěl také v nových volbách, které byly vyhlášeny
po odvolání předsednictva v létě tohoto roku.
„Své znovuzvolení vnímám jako výraz obrovské podpory evropských zemí a evropských delegátů tomu, co dělám a jaké mám vize a plány
s tenisovou Evropou,“ uvedl Ivo Kaderka, jenž
získal 52 hlasů – ještě více než před rokem. Ve finálovém kole porazil o 20 hlasů Dána Henrika
Pedersena. Federaci Tennis Europe povede v nadcházejících třech letech.

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

ROČENKA

2020

Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.

ROČENKA

2020

ČUS vydala sportovní Ročenku
za rok 2020
Česká unie sportu opět připravila Ročenku za rok 2020, která je tradičním významným archivním dokumentem. Jako
první čtenáři se s jejím obsahem seznámili delegáti a hosté
39. valné hromady ČUS ve Sportovním centru v Nymburce.
Vzhledem k loňské koronavirové pandemii a značným problémům, které napáchala v činnosti všech sportovních disciplín, je její obsah tentokrát o téměř čtyři desítky stran útlejší. Navzdory tomu však znovu nabízí bohatý statistický,
informační i obrazový pohled na činnost největší sportovní
organizace v České republice i jednotlivých národních sportovních svazů.
Zájemci naleznou aktuální Ročenku také na webových
stránkách České unie sportu – ZDE.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Budoucnost české reprezentace
– sázka na ženy a kolektivní sporty
Počátkem září odpočítal Filip Neusser sto dnů
ve funkci předsedy Národní sportovní agentury.
Jak toto období hodnotí a co může od jeho úřadu očekávat sportovní prostředí do budoucna?
„Změnili jsme koncepci Národní rady pro sport,
kterou jsem rozdělil do sedmi pracovních skupin
specializovaných na určité oblasti. Vznikla nová
mezioborová skupina pro pohyb a zdraví, jejímiž
členy jsou odborníci ze zdravotnictví. Zvýší se
také podpora handicapovaných sportovců ze současných 150 na 180 milionů korun ročně,“ shrnul
úspěšné kroky v prvním čtvrtletí svého
působení.

sportů, ale bude v souladu s navýšením prostředků pro NSA i koncepcí rozvoje českého sportu,
kterou schválila vláda.
„Česká unie sportu podporuje spravedlivé rozdělení peněz napříč sportovním spektrem. Jak
ukazuje dlouhodobá mezinárodní praxe, největším všestranným přínosem pro reprezentaci státu
na olympijských hrách je účast kolektivních sportů. Většina zemí podporuje stejně jak kolektivní,
tak individuální sporty,“ uvedl v následné reakci
předseda ČUS Miroslav Jansta.

Hlavním cílem však stále zůstává
rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže. NSA plánuje znovu zvýšit objem
finančních prostředků v programu Můj
klub pro rok 2022, z něhož směřují peníze přímo do klubů, které se starají
o členy v dětských a mládežnických
kategoriích.
Hlavní novinkou do budoucna je prioritizace vrcholového sportu na úrovni
reprezentace. Pilotním projektem je
podpora ženských kolektivních sportů.
NSA je v úzké spolupráci s národními
svazy házené, basketbalu, volejbalu, vodního
póla, ragby a pozemního hokeje. Cílem je zvýšit
počet českých reprezentantů v kolektivních sportech, které se zúčastní letních Olympijských her
v Los Angeles 2028.
"Musíme říct jako stát, koho chceme, aby nás
reprezentoval. Týká se to zejména národních
svazů, kde musejí být jasná pravidla a efektivní
rozdělování. Dnes existuje 120 národních svazů
a dáváme všechno všem. Přistoupíme proto k rozdělení kolektivních a individuálních sportů a také
na jejich dělení na olympijské a neolympijské
sporty," uvedl Filip Neusser.
Tato strategie podle něj neznamená upozadění
individuálních sportů, ale jde spíše o narovnání
nepoměru. Nebude se dít na úkor individuálních
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Výraznější podpory by se měly dočkat především ženské kolektivní sporty, což je v souladu
s akčním plánem vlády, který klade důraz na genderové vyvážení sportovního prostředí.
„Když se podíváte na vynaložené náklady
na ženský a mužský sport, vidíte opravdu velký
nepoměr. A také z analýz prokazatelně vyplývá,
že k dosažení výsledků u ženského sportu jsou
potřeba několikanásobně menší investice než
v mužském. Jsem překvapený, jaký potenciál má
třeba vodní pólo. Ženské vodní pólo nikdo nepodporuje, protože všichni dělají buď akvabely, nebo
podporují jen mužské vodní pólo. Za osm let však
můžeme mít nejlepší vodní pólistky na světě,“
prohlásil Filip Neusser.
Autor: KT ČUS
Foto: Ročenka ČUS

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

7/2021

Díky, trenére má první vítězku.
Trenérkou mládeže roku se stala mažoretka Novotná
Sportovně-společenskou
akci
Díky, trenére poprvé v historii
ovládla žena. V sobotním velkém
finále v pražské UNYP aréně zvítězila Hana Novotná z týmu mažoretek Prezioso Blatná. Divákům
se svými svěřenkyněmi předvedla
dynamické vystoupení a získala
nejvíce bodů ve třech týmových soutěžích. Titul
Trenér mládeže roku 2021 oslavila hned tancem
se svým týmem. Tuto akci podporuje také Česká
unie sportu.
„Byl to naprosto úžasný a jedinečný den. Celá
soutěž je tak pozitivně naladěná, že nejde o to,
kdo vyhraje, ale o krásnou myšlenku,“ prohlásila
Hana Novotná. Na druhém místě skončila Eva Drešerová z volejbalového týmu Lvi Praha a třetí byla
hokejistka Blanka Jiskrová z Energie Karlovy Vary.
Kvůli pandemii se velké finále muselo z loňského roku přesunout na sobotní termín. Do pražské
arény se sjeli trenéři a jejich svěřenci z vybrané
osmičky. V hale se tak proháněli hokejisté, softbalisté, volejbalisté, bojové pózy prezentovali
karatisté a asi zcela poprvé na palubovku vjely
jachty pro děti. „Koncept Díky, trenére je naprosto unikátní – v jeden moment se sejdou zástupci z rozličných sportů, kteří spojí síly pro

Hana Novotná (vlevo) přebírá cenu za vítězství
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to, aby zvítězil jejich oblíbený
trenér. Diváci s bubny fandí při
prezentacích tréninkových jednotek,“ popsal atmosféru v hale Petr
Rydl, zakladatel celé akce.
Po osmiminutových představení jednotlivých účastníků společně se svými svěřenci pak porota rozhodla o čtyřech postupujících do finále. V ní byli Marian
Jelínek, kouč vrcholových sportovců a sportovní
psycholog. Dále Zdeněk Vojta, metodik pro trénování dětí a mládeže, Fabiana Bytyqi, úspěšná
česká boxerka nebo hokejista David Vinš, předchozí vítěz. Ti nakonec vybrali do finálové čtveřice kromě tří trenérek také Filipa Suka z Karate
nás baví. Finalisté si vylosovali tři mladé sportovce od trenérů, kteří se už dál nedostali. Museli se
s nimi sladit, aby uspěli ve třech krátkých týmových soutěží.
Nejvíce bodů v nich získala Hana Novotná
z Blatné. „Měla jsem úplně úžasné děti, se kterými se mi skvělo spolupracovalo,“ popsala vítězka,
která začala v Blatné trénovat mažoretky před
dvanácti lety. Od té doby se „Precizosky“ staly
mistryněmi Evropy a světa. Od organizátorů získala 40 tisíc korun plus 10 tisíc pro klub. „Hlavně
jsme chtěli propagovat více náš sport, který je
známý jako pochodování na dechovku. Všichni viděli, že naše mažoretky jsou o něčem jiném,“ dodala Hana Novotná, jež obdržela od firmy Puma
titul Trenérka Srdcařka a 50 tisíc korun na nákup
sportovního vybavení. Trenérem Sympaťákem se
stala volejbalistka Eva Drešerová.
Díky, trenére se za šest ročníků těší velkého
respektu mezi sportovními svazy a veřejnosti.
„Šestým rokem se snažíme podporovat lidi, kteří
ve svém volném času věnují energii dětem a vedou je ke sportování. Vyzdvihujeme jejich konkrétní příběhy. Děkujeme také letošním partnerům projektu, konkrétně finanční skupině ČSOB,
Nadaci ČEZ a sportovní značce Puma za jejich
podporu trenérům mládeže,“ říká Petr Rydl,
hlavní organizátor akce.
Autor: KT ČUS
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Projekt ČUS Tipsport Sportuj s námi
běží na plné obrátky

Po rozvolnění omezujících mimořádných opatření byl od druhého pololetí roku odstartován projekt České unie sportu Sportuj s námi. Po vynucené pandemické pauze má letos další přidanou
hodnotu v podobě výzvy k návratu do obvyklého životního rytmu a zapojení do pravidelných
zdraví prospěšných pohybových aktivit. ČUS
také zaznamenává zvýšený zájem pořadatelů přesunout zrušené akce z prvního pololetí
do druhé části roku.
Pro letošní ročník se podařilo získat významné partnery, kteří pomohou projekt ve zkrácené
verzi (půlrok) uskutečnit, zviditelnit a poskytnou
prostředky na příspěvky pořadatelům zařazených
akcí. Vzhledem k nejasné situaci v první polovině
roku a zákazu jakéhokoliv sportování bylo i jednání s partnery obtížnější a pomalejší. Získané
partnerské vztahy by však měly zajistit financování projektu i na další roky, neboť část kontraktů
je dlouhodobých.
Titulárním partnerem projektu se stala společnost Tipsport a projekt proto nese nový název Tipsport Sportuj s námi a vizuální identitu.

Stále však zůstává a je prezentován jako projekt
České unie sportu. Generálním partnerem projektu je společnost Car4Way. Díky této partnerské spolupráci bylo poskytnuto pro ČUS a její
členské subjekty a pobočné spolky téměř sto vozů
značky Škoda Fabia/Octavia combi – a to primárně
k zajištění projektu a pro podporu činnosti územních pracovišť ČUS. Malá část vozidel, nevyužitá
územními pracovišti, byla nabídnuta národním
sportovním svazům. Dalšími partnery projektu
jsou ČEZ a jeho nadace, Česká televize a Radiožurnál. Projekt je komunikován na vlastních
webových stránkách ZDE.
V rámci nových partnerských vztahů došlo k navýšení intenzity a objemu partnerského plnění,
a tím ke zvýšení časové, personální a finanční náročnosti pro ČUS. O zajištění zdárného průběhu
projektu se tak z větší části, především produkčně – stará dceřiná společnost ČUS Sportuj
s námi, s.r.o., jejímiž jednateli jsou Filip Hobza
a Miroslav Augustin.
Výkonný výbor ČUS na svých předchozích jednáních schválil postupně seznam zařazených akcí
do projektu až do konce tohoto roku – jejich aktuální počet 393. Zatímco celkový počet uskutečněných akcí bude vyšší než tři čtvrtiny z původního
celoročního seznamu, partneři projektu poskytnou pouze podporu poměrově krácenou počtem
měsíců pro nasmlouvaná partnerská plnění – tedy
ne více jak poloviční. Tím se stává celý projekt
finančně náročnější a podpora pořadatelů složitější.
ČUS podpoří veškeré uskutečněné akce,
včetně přesunutých z prvního pololetí. Navrže-
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ný příspěvek se pohybuje od 2 do 15 tisíc Kč
na akci. Příští ročník projektu by měl být v případě celoročního průběhu i plnění partnerům pro
pořadatele finančně příznivější.
Celková výše příspěvku na rok 2021 (červenec - prosinec) je 2,9 milionu Kč. Akce zařazené do kalendáře projektu však dostanou vedle

finančního příspěvku také podporu mediálních
partnerů ČUS a prezentaci v rámci komunikačních kanálů projektu. Významně byla letos navýšena komunikace prostřednictvím sociálních sítí
projektu a partnerů – Instagram ZDE a Facebook
ZDE.
Autor: Management sportu
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Reportáž z akce: Benešovský běžecký festival
si užilo téměř 800 atletů
V neděli 19. září se na novém
atletickém stadionu v Benešově
uskutečnil osmý ročník Benešovského běžeckého festivalu určeného pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Tato akce
byla součástí projektu České
unie sportu Tipsport Sportuj s námi. Na start šesti různých závodů se postavilo téměř osm stovek
běžců. Během dopoledního programu byl slavnostně otevřen nový atletický tunel a zázemí stadionu.

Charitativní běh pro Adámka

Mimo soutěžní závody proběhl i nesoutěžní charitativní běh
(nebo chůze) na podporu handicapovaných sportovců z regionu. „Díky běhu na podporu
osmiletého Adámka trpícího svalovou slabostí a hypotonií i zásluhou vysokého počtu
účastníků běžeckého festivalu jsme jeho rodičům
mohli předat částku přes padesát tisíc korun,“ řekla
Lenka Křížová.

„Atmosféra byla po celý den skvělá, fandilo se
a návštěvníci se bavili. Řada z nich byla překvapená, jak úžasný stadion tady nyní máme. Předem
registrovaných účastníků bylo asi šest set a přímo
na závody dorazily ještě další dvě stovky nadšenců,“ uvedla Lenka Křížová z pořadatelského
týmu Atletika Benešov.

Juniorka táhla nejvíc

Festivalový program měl několik částí. Nejpočetnější byla již tradičně Benešovská juniorka – závody pro děti a mládež do 18 let, při
nichž se závodilo v sedmi věkových kategoriích.
V soutěži rodinných štafet na 3 x 400 metrů startovalo 25 týmů. Do Benešovské trojky se
přihlásilo 56 závodníků, ve štafetovém klání na 4
x 2,5 km změřilo své síly 12 družstev. V hlavním
závodě, Benešovské desítce, bojovalo o prvenství 121 atletů. Nejrychleji tuto trať zdolal Janis Mach z TJ Dukla Praha, který cílovou pásku
protrhl v čase 33:00,40 min. Mezi ženami si pro
první místo doběhla časem 40:26,40 min Kateřina
Dubjáková (Podblaničtí rytíři).

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Kromě závodů byl v areálu připraven i bohatý
doprovodný program a občerstvení. Během dopoledne byl za přítomnosti zástupců města Benešova a Krajského úřadu Středočeského kraje
slavnostně otevřen atletický tunel. „Všichni
návštěvníci festivalu si mohli tunel projít, navíc
běžci využívali veškeré potřebné vybavení právě
v novém zrekonstruovaném zázemí stadionu,“ doplnila Lenka Křížová.
Kompletní výsledky ZDE.

Autor: KT ČUS
Foto: Benešovský běžecký festival
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Projekt Tipsport Sportuj s námi
objektivem fotoaparátu
V průběhu letních prázdnin i září se po celé České republice naplno rozběhl projekt České unie
sportu Tipsport Sportuj s námi. Z bohaté fotodokumentace od pořadatelů nabízíme obrazový pohled
na některé zajímavé akce, které se v tomto období uskutečnily.

Hradecký terénní triatlon dokonale prověřil
všestrannost všech 230 závodníků.

Do Festivalu dračích lodí na Slezské Hartě se
zapojilo 32 dvaadvacetičlenných posádek.

Do Běhu za zdravé Hostinné
se v Tyršových sadech zapojilo
740 sportovců všech kategorií.
Cyklistický závod Tour
de Zeleňák v Rumburku
přilákal na start rekordní
účast 800 účastníků.

V pořadí 68. Volejbalová Dřevěnice dopadla
po roční přestávce na výbornou – pod vysokou
sítí se představilo 172 týmů a 1 350 hráčů.
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V rámci Velké ceny
Vimperka horských kol
se konaly také soutěže
v dětských kategoriích.
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Národní rada pro sport má sedm
pracovních skupin
Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser jmenoval po svém nástupu nové členy Národní rady pro sport, poradního orgánu předsedy
NSA. Společně se zvolením nových členů došlo
k úpravě konceptu fungování – v rámci Rady bylo
vytvořeno sedm pracovních skupin, ve kterých
zasednou vždy tři členové Rady a k dispozici
budou mít ještě experty z dané oblasti. Celkem
bylo jmenováno 21 členů Národní rady pro sport
a 28 expertů.
Z minulých členů Národní rady pro sport, jejímž předsedou je Filip Neusser, pokračují i nadále například Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Radek
Štěpánek, Kateřina Neumannová nebo Pavel Kolář. Mezi členy Rady jsou nově nejlepší házenkář
světa z roku 2013 Filip Jícha, sportovní ředitel
České basketbalové federace a uznávaný metodik Michal Ježdík, bývalý fotbalový reprezentant
a současný funkcionář Vladimír Šmicer, náměstek ministra školství Karel Kovář, proděkan FTVS
UK Miroslav Petr, bývalý předseda NSA a současný místopředseda Českého olympijského výboru
Milan Hnilička, starosta Vrchlabí a senátor Jan
Sobotka, ředitelka základní školy Sadská Blanka
Žánová a předseda Sdružení sportovních svazů ČR
Zdeněk Ertl.
Od vzniku NSA byl členem Národní rady pro
sport také předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Krátce před ustavením nové Rady
se však svého členství zřekl právě ve prospěch
akčnějšího složení tohoto orgánu. „Domnívám
se, že by to neměla být přehlídka statutárů z významných organizací, ale pružný orgán, který
bude reflektovat věci přímo z praxe. Uvítám,
když v radě zasedne větší počet zástupců klubů
nebo naši kolegové z regionálních sdružení, kteří
pomáhají sportovnímu prostředí přímo v terénu,“
prohlásil Miroslav Jansta.
Národní radu pro sport nyní tvoří sedm pracovních skupin: Výchova a prevence, Školní a univerzitní sport, Sport v klubech, Reprezentace,
Infrastruktura, Právo a finance, Organizace
a parasport. V každé skupině zasednou vždy tři
členové Rady.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

„Členy rady jsem vybíral na základě jejich odbornosti a zkušeností tak, aby se věnovali oboru,
kterému rozumí. Nepotřebuji, aby se například
uznávaný sportovní lékař věnoval právu a financím, proto jsem Radu rozdělil na odborné pracovní skupiny,“ vysvětlil nový koncept fungování
Rady její předseda Filip Neusser.

Filip Hobza, předseda Asociace amerického
fotbalu a člen VV ČUS, se stal členem expertní
skupiny Organizace a parasport.

Členům Rady budou k dispozici v každé pracovní skupině i experti na danou problematiku. Mezi
jmenované experty patří například Ondřej Novotný, hlavní promotér organizace MMA Oktagon, Markéta Haindlová, právnička a předsedkyně České
asociace fotbalových hráčů nebo Jiří Hamza, šéf
českého biatlonu. Novinkou je rovněž spolupráce
s klíčovými resorty Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí.
„Paní ministryně Schillerová i ministři Vojtěch
a Plaga přijali mou nabídku a do Národní rady
pro sport nebo expertních komisí nominovali své
odborné zástupce. Je to pro nás klíčové, ať už
kvůli vyjednávání o školním sportu, prevenci nebo
rozpočtu na sport na další rok,“ vysvětlil důvody
nominace zástupců ministerstev Filip Neusser.
Členství v Národní radě pro sport a expertních skupinách je zcela dobrovolné bez nároku na honorář.
Autor: TZ NSA a KT ČUS
Foto: Petr Skála/Sportovní listy
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Jedno šťourání v nose za druhým.
Místo zábavy se děti na kroužcích testují
Dne 23. září vyšel ve všech regionálních Denících zajímavý článek, který plně koresponduje
s poznatky i doporučeními České unie sportu.
Přetiskujeme jeho podstatnou část:
„Účast dětí ve sportovních oddílech, zájmových kroužcích anebo ve skautu se už pár dní některým rodičům může pěkně prodražit. Od chvíle, kdy skončilo povinné testování na koronavirus
ve školách, se některé děti totiž musí pro vstup
na sportoviště nebo do skautské klubovny prokázat negativním testem. Pokud tak aktivní školák
kupříkladu navštěvuje tři různé kroužky dvakrát týdně, může jej během něj čekat až šest
různých testování. Při ceně 50 korun za jeden
test tak jen za tyto testy mohou rodiče nyní
měsíčně navíc utratit zhruba 1200 korun.

Chaos v pravidlech

Rodiče se přitom často v tom, jak je to s povinností testovat, vůbec nevyznají. Podle jejich nářků na různých sociálních sítích na tom častokrát
nejsou o moc lépe ani vedoucí kroužků a sporOd testování jsou při mimoškolních aktivitách
tovních oddílů a jednot. „Z jejich řad zaznívaosvobozeny děti pouze mladší šesti let, dvanáctileté
jí otázky, co mají vlastně dělat,“ potvrdil pro
a starší po dvou týdnech od druhé dávky vakcíny či ty,
Deník mluvčí České unie sportu Jiří Uhlíř. „Stát
které v uplynulých 180 dnech prodělaly koronavirus.
bohužel veřejnost neinformuje.
Testy také nejsou nutné, pokud se
Ani s námi to nijak nekonzultoval,
akce účastní méně než 20 dětí.
Po tlaku sportovtakže mnozí předsedové sportovních a mládežnicních klubů byli překvapeni,“ poRodiče nejraději volí testy
kých organizací
steskl si Uhlíř.
z akreditovaných zdravotnických
už vláda rozhodla
zařízení, na něž mají nárok zdaro změně od
Špatný výklad pravidel se přima. „Obvykle musí vzít dítě dříve
30. září – neočkotom
organizacím
pracujícím
ze školy, někam ho odvézt, a to
vané děti nebudou
s dětmi může výrazně prodražit.
ho třeba čeká několikrát týdně,“
potřebovat test
Subjektům, které by na své akce
řekl Deníku Ondřej Šejtka, ředitel
na různé volnočavpustily děti bez negativních teskanceláře České rady dětí a mlásové a sportovní
tů, mohou hrozit drastické pokuty
deže (ČRDM). Ve velkých městech
aktivity.
– teoreticky až tři miliony korun.
to není tak složité, ale z malých
měst či vesnic je často čeká daNěkteří vedoucí přitom podle zkušeností Šejtky
leká cesta na testovací místa. Takové PCR testy
z ČRDM nebezpečí podceňují. „Organizátoři nad
platí sedm dní, antigenní 72 hodin. „Ministerstvo
tím někdy ze zoufalství mávnou rukou a rezignují
zdravotnictví se zaklíná tím, že děti mají testy
a řeknou rodičům, ať podepíší čestné prohlášezdarma, jenomže perioda testů zadarmo stejně
ní, že dítě je negativní, a je jim jedno, odkud
nepokryje celé množství aktivit,“ uvedl Šejtka.
tu informaci sehnali,“ uvedl. Takové prohlášení
ale stačilo pouze v prvních zářijových dnech jako
Některým dětem tak nezbývá nic jiného než vypotvrzení, že dítě prošlo s negativním výsledkem
užít samotesty, které již znají ze školy. Mají-li ale
testováním ve škole.
ve stejný den více aktivit, musí se „vyšťourat“
Autor: Jiří Janda (Deník)
v nose před zraky vedoucích či trenérů vícekrát. SaFoto: Ročenka ČUS
motesty totiž platí pouze pro jednu konkrétní akci.
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