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Zpráva z jednání VV ČUS 

ze dne 09. 12. 2014 

 

 

Česká unie sportu usiluje o další peníze na rozvoj sportu 

 Členové Výkonného výboru České unie sportu na svém prosincovém zasedání uložili předsedovi 
Miroslavu Janstovi, aby dál vedl jednání, která povedou k navýšení financí pro sport. Shodli se 
rovněž na nutnosti hájit zájmy všech sdružených subjektů ČUS a České unie sportu samotné, 
včetně financování činnosti a existence sportovních organizací.  

 Úkolem předsedy je projednat s premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou, vicepremiérem a 
ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem 
Chládkem situaci ve financování českého sportu, zejména jeho základních článků a dohodnout 
především navýšení prostředků pro financování sportu v roce 2015 formou rozpočtových 
opatření alespoň na úroveň skutečných výdajů na sport v roce 2014, dále pak v souladu 
s přísliby obsaženými v koaliční smlouvě změnit výdajový výhled výdajů do sportu do roku 2017 
tak, aby na konci volebního období dosahovaly státní výdaje na sport v poměru k celkovým 
výdajům SR alespoň úrovně roku 2006.  

 Další změny chce Česká unie sportu prosazovat v rámci projednávání novely loterijního zákona 
a zákona o dani z hazardních her. Cílem je taková úprava zákona, která zachová stávající 
systém možné 25% slevy na dílčím odvodu z loterií nebo kursových sázek ve výši odpovídající 
hodnotě peněžitých darů poskytnutých ČOV na účely tělovýchovné a sportovní. Nově by 
zaváděla, v souladu s ustálenou praxí v zemích EU a doporučeními orgánů EU, asignaci celého 
výnosu z provozování loterií a kurzových sázek, který je příjmem státního rozpočtu, ve prospěch 
MŠMT pro účely podpory programového financování sportu dle schválených programů, zásad a 
kritérií pro jejich čerpání. 

 „Jednání se členy vlády i reprezentanty politických stran ve sněmovně probíhají permanentně. 
Vysvětluji jim potřebnost a účelnost dalšího navýšení prostředků pro sportovce. Zaznamenal 
jsem pochopení a podporu. Zásadními podmínkami z jejich strany je transparentnost a 
přehlednost distribuce přidělených financí a požadavek, aby investice primárně směřovaly na 
rozvoj pohybových aktivit dětí, mládeže a široké veřejnosti. To je i v zájmu České unie sportu, “ 
uvedl předseda Miroslav Jansta. 

 Požadované a potřebné miliardy by měly být rovným dílem rozděleny na rekonstrukce a údržbu 
sportovišť, na vybavení a podporu sportování dětí a mládeže a mezi jednotlivé sportovní svazy. 

 „Klíč rozdělení je jednoduchý. Sportovní infrastruktura je dlouhodobě podfinancovaná, s velkým 
vnitřním dluhem. Jednoty a kluby nemají mnohdy prostředky na vlastní provoz, natož na údržbu 
a obnovu.  Miliarda by mohla být rozdělena do pěti set měst a obcí, které by tím získaly třeba 
dotaci  2 miliony korun na opravu svých sokoloven, stadionů a tělocvičen. Někde potřebují novou 
střechu, jinde parkety či kotel u šaten. Další miliarda by mohla být určena na nákup vybavení pro 
dětské sportovní oddíly a na zaplacení trenérů a instruktorů, kteří se věnují jejich přípravě. Tady 
nejde o mistrovské medaile, ale o to, aby děti měly kde a s kým sportovat. A další peníze by 
směřovaly ke sportovním svazům,“ představil nástin nového rozdělení prostředků Miroslav 
Jansta. 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí       
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1) Národní olympijské centrum se podle mých informací má 

začít stavět už v květnu příštího roku. Do té doby ovšem dojde 
už k některým úpravám stávajících budov, ale i zeleně. Může-
te říci, jak budou práce postupovat a případně na kolik let je 
stavba rozvržena? 
 
Ano, je pravda, že práce 
by mohly začít už v příštím 
květnu nebo červnu. Záleží 
na tom, jak se nám podaří 
vysoutěžit stavební práce, 
protože ty budou probíhat 
veřejnou soutěží. Potřebu-
jeme, aby soutěž proběhla 
v pořádku. První, co se 
bude dělat, je bourání uby-
tování bloku A, který se 
bude stavět celý znova. 
Stavba bude rozvržena na 
řadu let podle množství 
peněz, které budeme 
v jednotlivých letech mít. Jak to bude definitivně vypadat, zále-
ží také na usnesení vlády, které by mělo výstavbu umožnit. 
  
2) Původní plán na výstavbu byl rozdělen do několika etap. V 
první mělo dojít k rozšíření ubytovací kapacity, vybudování 
fotbalového hřiště a univerzální haly. Následovat měla atletic-
ká hala a výstavba hotelu Laguna, sportoviště pro halovou at-
letiku, centrum regenerace a sportovní medicíny a hala pro 
sálové sporty. Následovat mělo plavecké centrum. Jaký je ak-
tuální plán výstavby? 
Plán výstavby bude záviset na množství peněz. Nyní pracuje-
me na plánu celkového snížení rozpočtu, kdy chceme využít 
více stávajících budov. V původním plánu vypracovaném 
olympijským výborem byla idea všechno zbourat a postavit 
univerzální velkou halu, kde by byla všechna sportoviště. Jak 
pro atletiku, tak pro všechny ostatní míčové a halové sporty. 
Nyní hledáme úspornější variantu a práce na ní teprve začaly. 
 

 3) Pro Nymburáky je velmi důležité zázemí na Remanenci. 
Dotkne se nějakým způsobem přestavba také tohoto prosto-
ru? Jednak stávajícího objektu a sportovišť, jednak zeleně a 
stromů na Ostrově? 
 

Rozhovor  

pro Nymburský deník   

Slovo předsedy ČUS 
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Zeleně a stromů se výstavba dotkne pouze uvnitř 
stávajícího areálu. Budou vykáceny jen staré stro-
my, které měly být vykáceny už dávno. Jako Nym-
burák samozřejmě i já chci, aby došlo k co nejmen-
šímu zásahu do zeleně. Sportoviště, které patří TJ 
Lokomotiva Nymburk, se stavba dotkne jedině teh-
dy, jestliže se dohodneme, že zajistíme finanční 
prostředky a budeme je společně využívat. Chtěl 
bych se také sejít s ostatními místními sportovními 
spolky, abychom se dohodli na společném využití 
stávajících sportovišť. 
 
4) Jak bude řešena situace několika bytovek 
v blízkosti Sportovního centra? 
Vše je ve fázi technických příprav a vše bude odvis-

lé, kromě mnoha dalších vlivů, i na možnostech fi-

nancování výstavby. Od toho se bude odvíjet pří-

padné řešení situace bytovek, přičemž nejdříve bu-

deme jednat s vlastníky těchto nemovitostí. 

  
5) Původní rozpočet byl 3,5 miliardy korun, posled-
ní informace hovořily o 1,5 miliardě. Můžete říci, 
jaký je aktuální rozpočet na výstavbu nového centra 
a odkud budou na tuto obrovskou investici zajištěné 
finanční prostředky, případně zda už se podařilo 
část z nich zajistit? Jak bude zajištěna návratnost 
této investice?  
Návrh rozpočtu, který jde do vlády, počítá 
s celkovou částkou 1,3–1,5 miliardy. Rekonstrukce, 
která probíhá letos na „béčku“, je z prostředků 
MŠMT a částečně vlastních zdrojů České unie 
sportu. Návratnost této investice je v tom, že naši 
sportovci budou lépe připraveni a přivezou dobrá 
umístění z MS a Olympijských her. Tato sportoviště 
se všude ve světě staví tak, že se jejich návratnost 
nepočítá jako v soukromém sektoru. Ve všech ze-
mích, kde jsme se ptali, se staví podobná sportoviš-
tě ze státních a veřejných zdrojů a nepočítá se 
s jejich návratností. 
 
6) Zatíží výstavba rozpočet 
města? 
Samotná výstavba rozpočet 
města nezatíží. Chtěli bychom 
s městem udělat dohodu o 
výkupu pozemků, které budou 
ještě potřeba pro výstavbu. O 
tom budeme jednat s novým 
vedením města. Máme vizi, že 
by se město v takovém přípa-
dě stalo spoluvlastníkem are-
álu a vstoupilo do spolku, kte-
rý Sportovní centrum vlastní. 
  
7) Na červnovém setkání s 
poslanci Parlamentu jste uve-

dl, že s výjimkou střelců a cyklistů by všechny letní 
olympijské sporty měly v nymburském centru najít 
zázemí. Změnilo se od té doby něco? 
 
Zatím se nic nezměnilo a vše bude záležet na tom, 
jaké množství prostředků získáme od vlády. 
  
8)  Nymburáky samozřejmě zajímá, zda v budou-
cím centru budou mít možnost sportovního využití 
také nymburské sportovní oddíly a rekreační spor-
tovci z řad veřejnosti. Je s nimi počítáno? A do jaké 
míry? 
Osobně se chci zasadit o to, aby ta možnost byla. 
Aby mohli místní využívat sportovní zařízení tak, 
jak tomu bylo v minulosti. 
  
9) Nabídne budoucí zařízení nějaká nová pracovní 
místa? Lze-li již teď naznačit, řádově kolik a jaká? 
Jestliže dojde k rozšíření celého areálu, tak dojde 
k nárůstu minimálně v řádu desítek pracovních 
míst, konkrétní čísla však budeme vědět až po defi-
nitivním schválení projektu. 
 
10) Jaký je Váš osobní vztah k „Tyršáku“? 
Můj vztah k tomu místu je hluboký. Trénoval jsem 
zde, hrával jsem zde, chodil jsem tam na procházky 
jako malé dítě s rodiči. Chtěl bych, aby Tyršák byl 
nymburským centrem sportu a oddechu pro všech-
ny místní. 
 
11) Bude hostit nymburské sportovní centrum i ně-
kterou ze sportovních akcí projektu Sportuj s námi? 
V plánu akcí je Sportovní den otevřených dveří 
v centru, na kterém by si pod hlavičkou projektu 
ČUS – Sportuj s námi měli zasportovat v dubnu děti 
i dospělí. Věřím, že se přitom setkají i s významný-
mi sportovními osobnostmi.  

 

JUDr. Miroslav Jansta 
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Jak již bylo sportovní prostředí informováno, 
dnem 1.1.2015 dojde k ukončení zákonné 
výpůjčky zřízené k majetku, který byl původně 
v trvalém užívání a 
z nějakého důvodu nepřešel 
do vlastnictví SK/TJ (viz 
Informace k ukončení zákonné 
výpůjčky doporučený postup 
publikovaná na webu ČUS a ve 

Zpravodaji ČUS). 

 

ČUS se v této záležitosti 
obrátila dopisem předsedy 
JUDr. Miroslava Jansty na 
ÚZSVM v Praze s žádostí, 
aby byla ze strany 
regionálních pracovišť Úřadu 
zohledněna skutečnost, že 
SK/TJ jsou neziskové spolky 
a daný majetek využívají pro 
sportovní účely. Tedy, aby bylo na straně státu 
přijato takové řešení dalšího užívání majetku 
státu, které by pro SK/TJ nebylo likvidační.  

 

ÚZSVM sice ve své odpovědi uvedl, že nemůže 
zajistit jednotný postup všech regionálních 

pracovišť, na druhou stranu však zcela 
jednoznačně připustil možnost uzavření smluvní 
výpůjčky, a tuto možnost dokonce uvedl na 

prvním místě. Samozřejmě za 
splnění stanovených 
zákonných podmínek. 
Nicméně jak již bylo uvedeno 
v původní informaci na straně 
SK/TJ  by tyto podmínky 
mohly být splněny.  

 

Opět je tedy možné doporučit, 
aby se SK/TJ, kterých se 
problém týká, obrátily na 
příslušné pracoviště ÚZSVM 
s žádostí o smluvní zřízení 
výpůjčky. Pro doložení 
splnění podmínek je možné 
využít argumentace uvedené 
v předchozí informaci a dále 

je možné na podporu využít odpověď ÚZSVM, 
který možnost uzavření smluvní výpůjčky 
výslovně připouští. 

 

Legislativně právní oddělení  ČUS 

Gabriela Petrusová 

Aktuální informace  

k ukončení zákonné výpůjčky  

  Valné shromáždění Organizace spojených národů uznává 

potenciál sportu jako prostředku k dosažení Rozvojových cílů 

tisíciletí a upozorňuje, že sport má potenciál, jak je deklarováno v 

závěru Světového summitu z roku 2005, podporovat mezikulturní 

dialog, mír a rozvoj, a také přispívat k atmosféře harmonie, 

tolerance a porozumění, čímž opětovně potvrzuje, že sport je 

nástroj vzdělávání, který může podporovat spolupráci, solidaritu, 

sociální začlenění a soudržnost, rovnost žen a mužů a ochranu 

zdraví na místní, národní a mezinárodní úrovni, jak je deklarováno 

v závěru plenárního zasedání na vysoké úrovni Valného 

shromáždění u příležitostí Rozvojových cílů tisíciletí.  

Deklarace OSN 

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje 

a míru 
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Sportovní prostředí v ČR je založeno na 
spolkových principech, principech soukromého 
práva. Do začátku letošního roku se řídilo 
zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. 
V rámci rekodifikace soukromého práva v České 
republice, kterou definitivně potvrdil dne 20. 2. 
2012 svým podpisem prezident republiky, došlo 
k začlenění právní úpravy spolků (dříve 
občanských sdružení) do zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku (dále jen OZ).    

Z nové právní úpravy spolků vyplývá pro jejich 
představitele řada změn a povinností, se kterými 
se budou muset dle přechodných ustanovení 
zákona postupně vypořádat. Změny a povinnosti 
se týkají přímo základních dokumentů spolků 
(stanov) a nově vzniklé povinnosti zapisovat 
některé podstatné údaje do veřejného rejstříku, 
který vedou příslušné rejstříkové soudy. 

Zákon ponechává spolkům čas 2 roky, tedy do 
1. 1. 2016, na uvedení názvu spolku do souladu 
s OZ a 3 roky, tedy do 1. 1. 2017, na uvedení 
stanov do souladu s OZ, přičemž ustanovení 
stanov, která jsou v rozporu s kogentními 
ustanoveními OZ, pozbývají platnost s účinností 
zákona. Nedojde-li ve stanoveném termínu 
k úpravě stanov spolku a zapsání zákonem 
stanovených údajů do veřejného rejstříku, hrozí 
spolku zrušení. 

Samotný proces zápisu spolku, potažmo změny 
zapsaných údajů, je poměrně složitý a vyžaduje 
doložení zapisovaných údajů řadou dokumentů 
(např. souhlasem vlastníka s umístěním sídla 
spolku, souhlasem zapisované osoby se 
zápisem do spolkového rejstříku nebo 
rozhodnutím o volbě orgánů). Navíc je k podání 
návrhu na zápis do spolkového rejstříku potřeba 
využít tzv. inteligentní formulář, který se potýká 
se standardními problémy IT aplikací veřejné 
správy (např.: propojením na registr osob nebo 
nesoulad s výkladem zákona). 

 

Vyhovět požadavkům zákona musí ve 
stanovených termínech Česká unie sportu, 

všech 74 členských národních sportovních svazů 
(dle dohody o vymezení kompetencí zajišťuje 
potřebný servis ČOV), všech 76 okresních 
sdružení ČUS a Pražská tělovýchovná unie, ale 
zejména všech více než 8 500 členských 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot, 
jejichž činnost zajišťují v drtivé většině 
dobrovolníci ve svém volném čase. 

 

Sportovní kluby a tělovýchovné  

jednoty 

Pomoc zejména dobrovolným funkcionářům SK 
a TJ s přizpůsobením stanov zákonným 
podmínkám vnímá ČUS, její sekretariát, i 
představitelé a pracovníci Servisních Center 
Sportu (SCS) v současnosti jako jeden ze svých 
nejdůležitějších úkolů. 

 

Počátkem roku 2014 byla situace poměrně 
nepřehledná a spuštění online veřejného 
rejstříku i inteligentního formuláře provázely 
obvyklé technické komplikace. 

V průběhu ledna a února 2014 získalo LPO ČUS 
první praktické zkušenosti se založením a 
zápisem spolku do spolkového rejstříku dle nové 
právní úpravy. Na základě těchto aktuálních i 
dlouhodobých zkušeností s fungováním SK a TJ 
připravil LPO ČUS rozsáhlý komentovaný vzor 
stanov SK/TJ. Vzor obsahuje všechny zákonem 
stanovené náležitosti, všechna zákonem 
stanovená práva, povinnosti a odpovědnosti 
členů a orgánů spolku, a je v něm jasně 
vyznačeno, která ustanovení jsou kogentní a 
která dispozitivní. Vzor stanov odpovídá tradicím 
a demokratickým principům sportovního 
prostředí v ČR, na kterých je ČUS založena a 
které svou činností obhajuje a chrání. SK a TJ, 
které se stanovami výrazně od těchto principů 
odchylují, by OS ČUS neměla přijímat za členy 
ČUS. 

Dále LPO ČUS připravil postup podání návrhu 
na zápis do spolkového rejstříku prostřednictvím 

 

         Právní poradna 

Proces přizpůsobení stanov občanskému zákoníku 

v prostředí ČUS 
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inteligentního formuláře ve variantách pro nově 
zakládaný spolek a změnu zapsaných údajů 
existujícího spolku. V rámci zpracování postupu 
byly připraveny také potřebné vzory dokládající 
zapisované skutečnosti: vzor souhlasu vlastníka 
s umístěním sídla a vzor souhlasu zapisované 
osoby se zápisem do spolkového rejstříku. 

Za účelem praktického využití zpracovaného 
postupu a vzorů byla na webu ČUS zřízena 
zvláštní samostatná zabezpečená sekce, která 
je na základě zpětné vazby průběžně 
doplňována o další potřebné vzory a postupy. 

Vzhledem k celkovému počtu členských SK a 
TJ, vytíženosti LPO ČUS, předpokladu 
opakujících se dotazů ze strany SK a TJ byl 
stanoven tento postup. SK a TJ by měly 
všechny dotazy týkajících se stanov 
směřovat na OS ČUS. Ta jsou řadu dotazů a 
problémů schopna vyřešit na základě 
informací ze seminářů a zabezpečené sekce 

webu ČUS.  

 

LPO ČUS a Management sportu ČUS zajišťoval 
školení k otázkám užití vzorů stanov a zápisu do 
spolkového rejstříku v rámci seminářů pro 
krajské manažery SCS, které se uskutečnily 
v červnu a v září 2014. Krajští manažeři SCS 
jsou v rámci plnění tohoto úkolu OS ČUS také 
platnými pomocníky. 

Do této chvíle dle informací OS ČUS úspěšně 
zvládlo proces změny stanov a zápisu do 
spolkového rejstříku zhruba 100 členských SK a 
TJ. 

Ve snaze obeznámit SK a TJ s nezbytnými kroky 
pořádají některá OS ČUS pro členské SK a TJ 
semináře s tematikou uvedení stanov SK/TJ do 
souladu s OZ, jako příklad uvádíme Pražskou 
tělovýchovnou unii, Královéhradeckou unii 
sportu, okresní sdružení ČUS Šumperk nebo 
Ostravskou tělovýchovnou unii. 

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že jednotlivé 
rejstříkové soudy nepostupují při zápisu údajů do 
rejstříku stejně a od jednotlivých soudů se tak 
objevují nové požadavky, na které je třeba 
reagovat. V tuto chvíli tak nelze SK a TJ 
bezpodmínečně garantovat, že návrh na zápis a 
stanovy budou rejstříkovým soudem schváleny 
bez doplnění nebo drobných úprav.   
 

Legislativně právní odbor ČUS 

 Zákonem č. 335/2014Sb. došlo s účinností od 

29.12.2014 ke změně zák.č. 549/1991Sb., 
o soudních poplatcích. Tato novela je výsled-
kem společné snahy neziskového sektoru, která 
směřovala především k tomu, aby nově vzniklá 
povinnost zápisu stanovených údajů do spolko-
vého rejstříku nebyla pro stávající spolky příliš-
nou finanční zátěží.  

Nově jsou tedy od soudních poplatků osvoboze-
ny (nemusejí ho hradit) spolky a další neziskové 
organizace ve věcech veřejného rejstříku. Ze 
zákonné definice vyplývá, že se osvobození tý-
ká: 

 prvního zápisu spolku do rejstříku, což je případ 
vzniku úplně nového SK/TJ 

zápisu změn a doplnění údajů do spolkového 
rejstříku, což je případ všech SK/TJ a sportov-
ních svazů při plnění jejich povinnosti nechat si 
do rejstříku zapsat všechny zákonem požadova-
né údaje, a to ve lhůtě do 1.1.2017 (v souvislosti 
s povinnou změnou stanov). 

POZOR toto osvobození od soudních poplatků je 
však časově omezeno, a to do 30.6.2016. Před-
pokládá se totiž, že v průběhu této doby bude přijat 
prováděcí zákon, který vymezí podmínky získání 
statusu veřejné prospěšnosti. Následně by tedy 
měly být od soudních poplatků osvobozeny již jen 
spolky, které budou mít tento status zapsán.  

Legislativně právní odbor ČUS 

Osvobození spolků od soudních poplatků 

při zápisu do spolkového rejstříku 
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V měsíci listopadu se zintenzívnily přípravy 
novely zákona o podpoře sportu. Pro zvýšení 
šancí na průchodnost zákona schvalovacím 
procesem v relativně krátké době 
bylo ministerstvem po úvaze rozhodnuto o 
vypracování novely stávajícího zákona č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů. Nikoliv tedy o původně 
zamýšleném vytvoření zákona zcela nového. 
V současnosti je novela zákona ve zkráceném 
připomínkovém meziresortním řízení. O 
hlavních změnách, které případná novela 
zákona přinese, Vás budeme informovat 
v dalších číslech. 

  

Příprava zákona započala 5. srpna 2014 v sídle 
České obce sokolské veřejnou rozpravou k 
tezím zákona. Akce se zúčastnili představitelé 
velké části sdružených subjektů ČUS z SK/TJ a 
národních svazů. Na základě této rozpravy 
obdrželo MŠMT řadu námětů a připomínek. Z 
nich v říjnu dokončilo předlohu k dopracování 
návrhu. O aktivitách ČUS k přípravě zákona o 
podpoře sportu byla podána informace na valné 
hromadě ČUS 27. 9. 2014, včetně písemného 
podkladu distribuovaného delegátům. 
K dokončené předloze MŠMT v dohodě s ČOV 
a ČUS přizvalo skupiny expertů k projednání 
jednotlivých oblastí zákona. Jednání a diskuse 
proto probíhala k doplňování již připraveného 
paragrafového znění návrhu novely. Celkem 
proběhly v listopadu 2014 na MŠMT s týmem 
MŠMT připravující novelu zákona v gesci 
náměstka ministra Petra Mlsny čtyři schůzky, 
každá k jiným tematickým okruhům. Za ČUS 
se alespoň jedné ze schůzek zúčastnili 
M. Jansta a J. Boháč. Předložen byl celý soubor 
připomínek za ČUS, včetně jejich zdůvodnění.  

  

Po listopadových jednáních expertních skupin 
zaslalo MŠMT koncept již doplněného materiálu 
k opětovným připomínkám, a to dvoukolově. 
ČUS měla opět možnost se do připomínkování 
zapojit. Poslední výzvu k připomínkování 
dokumentu, vzešlého z listopadové diskuse 
legislativců MŠMT s expertními skupinami, 
obdržela ČUS 1. 12. 2014 dopisem náměstka 
ministra P. Hulinského. Výzva obsahovala 
výslovnou žádost o zaslání případných 
posledních připomínek k dokumentu obratem, a 

to i s poznámkou, že MŠMT bere na vědomí, že 
připomínky nestihne projednat VV ČUS. Dále 
obsahovala žádost o zaslání doporučujícího 
stanoviska ČUS k zahájení oficiálního 
připomínkové řízení k novele zákona. Ke 
stejnému postupu vyzvalo MŠMT také ČOV. 

  

Předseda ČUS proto reagoval okamžitě a dne 
2. 12. vypracoval, v poradě předsedy ČUS 
projednal, a na MŠMT v písemné podobě 
předložil poslední připomínky za ČUS k návrhu 
novely zákona. Doplnil též podpůrné stanovisko 
k postoupení návrhu novely do připomínkového 
řízení, pokud budou připomínky 
ČUS akceptovány. 3. 12. ČUS obdržela z 
MŠMT verzi návrhu novely zákona, který již 
obsahoval zapracované připomínky ČUS a 
současně také informaci, že návrh novely 
zákona byl předložen ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 3. 12. 2014 
k oficiálnímu připomínkovému řízení. 

  

Redakce Zpravodaje ČUS 

Příprava novely zákona o podpoře sportu 
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 Ohlasy na německý zákon o dopingu  

Německá vláda předkládá nový antidopingový zákon 
tamnímu parlamentu. Zásadní myšlenkou je 
kriminalizace dopingových hříšníků, které by mohla 
prokuratura poslat za doping rovnou do vězení. Týkalo 
by se to všech profesionálních sportovců, kteří závodí 
na území Německa. Týkat by se tak neměl pouze jejich 
státních příslušníků, ale i cizinců sportujících na území 
Německa. 

Jak se dalo očekávat, vzbudil tento návrh nového zákona 
(měl by vejít v platnost od  května 2015) širokou 

polemiku.  

Zde bychom mohli např. jmenovat prezidenta WADA 
sira Craiga Reedieho, který se vyslovil k tomuto zákonu 
odmítavě, když prohlásil: „Jsme proti kriminalizaci 

sportovců a jejich doprovodu za doping.“ 

Na druhé straně vlivná Německá antidopingová 
organizace vyjádřila svoji podporu tomuto návrhu, když 
v tiskovém prohlášení uvedla: „ Naše NADO jednoznačně podporuje tento nový zákon. Je to důležitý 
krok k očistě sportu. Ukazuje to též na nulovou toleranci k dopingu na našem území. Pomůže 
naší organizaci v tomto boji. Je to i důležitý zákon pro naše výzvědné služby, které se zabývají touto 
oblastí. Také zahraniční sportovci, účastnící se soutěží na našem území, budou vědět, co by případný 
doping pro ně mohl znamenat. Bližší spolupráce s našimi zákonodárci i prokuraturou dále prohloubí i 
stávající účinnost antidopingových pravidel a nařízení. Prostřednictvím  tohoto zákona stát zvýší 
kontrolu doplňků stravy prodávaných na našem území, aby nebyly v žádném případě 
kontaminovány zakázanými látkami. Všichni profesionální sportovci v Německu tak budou dopředu 
vědět, jaké dopady pro jejich kariéru i soukromý život by mohlo mít případné zneužití zakázaných 
prostředků“. 

Když se podíváme i do dalších zemí, jak na tuto problematiku, tj. kriminalizaci sportovců za zneužití 
dopingu nahlížejí, zjistíme následující fakta: 

Rakousko připravilo obdobný návrh zákona jako Německo 

Nizozemí zatím nepočítá s kriminalizací sportovců prostřednictvím civilních soudů 

Irsko zatím nepřipravuje přijetí takového zákona 

Stanoviska dalších zemí nebo národních antidopingových organizací zatím nejsou známa... 

 

 Bulletin ADV ČR - prosinec 2014 

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

  

 

Michal Polák, ADV ČR 

  

        Antidoping 

http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201406_07_bulletin.pdf
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Kalendář akcí Sportuj s námi ! - leden 2015 

I v roce 2015 Vás budeme ve Zpravodaji ČUS pravidelně informovat o akcích probíhajících v  projektu 
ČUS - Sportuj s námi! Po úspěšném nultém ročníku 2014, v jehož rámci se uskutečnilo na 180 
sportovních akcí ve více než 40 sportovních disciplínách na území celé ČR, se úspěšně rozběhl první 
ročník, který Vám v roce 2015 nabídne více jak 500 akcí. 

Zde Vám nabízíme přehled akcí do  31. ledna 2015. Více o projektu, ale i jednotlivých akcích se dozví-

te na stránkách  www.cus-sportujsnami.cz 

 

 

Leden 

01.01.2015 Novoroční běh Horními Počernicemi (34. ročník), Praha – Horní Počernice 

01.01.2015 Novoroční výstup na Ještěd, Liberec-Horní Hanychov 

01.01.2015 Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka, Beroun 

03.01.2015 Běh na Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí 

06.01.2015 Školička bruslení, Tachov 

09.01.2015 Turnaj seniorů ve stolním tenise, Pardubice 

10.01.2015 10. roč. volejbalového turnaje o pohár ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor 

11.01.2015 Stašská 15 (66.ročník), Stachy 

17.01.2015 Memoriál Matyáše Žďarského, (Obří slalom, sjezdové lyžování) Okříšky 

17.01.2015 O Třebovskou mašinku (plavecké závody), Česká Třebová 

24.01.2015 Halový fotbalový turnaj přípravek, Obrataň 

24.01.2015 Jarní kritérium v běhu na lyžích, Josefův Důl 

24.01.2015 Karvinský Aquatlon, Karviná 

24.01.2015 Turnaj O krále Šumavy 2015 (fotbalový turnaj), Zdíkov 

25.01.2015 Lyžařský veřejný náborový závod pro dětské kategorie, Železná Ruda 

25.01.2015 Mezinárodní Krušnohorská třicítka (35. ročník), Mikulov-Nové Město 

31.01.2015 Dětský karneval na ledě (4.ročník), Sloup 

31.01.2015 Kouřim OPEN 2015 (šachový turnaj), Kouřim 

 

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-beh-hornimi-pocernicemi-34-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-vystup-na-jested/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-pochod-stezkou-vojty-naprstka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-na-andrluv-chlum/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/skolicka-brusleni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-senioru-ve-stolnim-tenise/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/10-rocnik-volejbaloveho-turnaje-o-pohar-reditele-gymnazia-pierra-de-coubertina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stasska-15-66-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-matyase-zdarskeho/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-trebovskou-masinku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/halovy-turnaj-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-kriterium-v-behu-na-lyzich/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/karvinsky-aquatlon/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-o-krale-sumavy-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-verejny-naborovy-zavod-pro-detske-kategorie/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-krusnohorska-tricitka-35-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-karneval-na-lede-4-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kourim-open-2015/
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Biatlon 

Michal Šlesingr obsadil třetí místo ve vytrvalostním závodu SP ve švédském Östersundu. 

Veronika Vítková a Ondřej Moravec skončili shodně druzí ve sprintu SP ve švédském Östersundu. 

Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková obsadily v rakouském Hochfil-

zenu třetí místo v první ženské štafetě sezony SP. 

Gabriela Soukalová vyhrála závod ve sprintu na 7,5 kilometru ve slovinské Pokljuce. 

 

Florbal 

MS mužů v roce 2018 bude hostit Česká republika. Na svém jednání na světovém šampionátu v Götebor-

gu o tom rozhodl výkonný výbor Mezinárodní florbalové federace. 

Čeští reprezentanti získali na MS ve švédském Goteborgu bronzové medaile, když v boji o bronz porazili 

tým Švýcarů 4:3 a získali potřetí v historii medaili. 

 

Lyžování 

Skokan na lyžích Roman Koudelka dosáhl podruhé v kariéře na vítězství v závodu SP v jednokolové sou-

těži v norském Lillehammeru. 

 

Rychlobruslení 

Martina Sáblíková obsadila na SP v Berlíně třetí místo v závodu na 3000 m. 

Martina Sáblíková vyhrála na SP v Heerenveenu závod na 3000 m. 

  

        Blahopřejeme 

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno 

zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 19. 12. 2014;  Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv 

ČUS; ISSN 1212-1061 

Dok. foto. 

http://www.cstv.cz
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Dalším státem, který se rozhodl přispět do výzkumného fondu 
WADA na hledání nových analýz pro zjištění zakázaných látek, 
je tato bohatá země Perského zálivu.  

Tamní vládnoucí rod  v čele s jejich nejvyšším představitelem -  
emírem šejkem Taminem Bin Hamadem Al-Thanim se rozhodl 
přidat do měšce WADA částku 1 milion amerických dolarů, což je 
zatím bezkonkurenčně nejvyšší  částka získaná od jedné země. 

Katar přispěje WADA 1 mil. US $ 

 

S
rd

e
č
n
é

 p
řá

n
í 

Vše nejlepší do nového roku ! 

A „Sportujte s námi“, ale klidně 

i bez nás :). 

Přeje   

Redakce Zpravodaje ČUS 


