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Zpráva z jednání VV ČUS 

ze dne 13. 5. 2014 

 

Sportovci si rozdělili peníze z loterií 

 Předseda České unie sportu Miroslav Jansta informoval 
členy VV ČUS na řádné schůzi 13. května, mimo jiné o tom, 
že Výkonný výbor Českého olympijského výboru již rozdělil 
prvních 90 miliónů korun, které získal po novele loterního 
zákona od loterijních společností. Jde přibližně o jednu třeti-
nu celkových prostředků, které loterijní společnosti, na zá-
kladě smlouvy podepsané s ČOV, sportovnímu prostředí 
darují ze svých zisků v roce 2014. Členové VV ČOV rovněž 
schválili pravidla, podle kterých je možné finanční dotace 
čerpat. Prostředky jsou primárně určeny na podporu sportu 
mládeže a obdrží je na zvláštní účty přímo národní sportov-
ní svazy, které samy rozhodnou o jejich dalším použití. De-
tailní informace jsou dostupné na www.olympic.cz (nebo na 
straně 9. Zpravodaje).  

 Členové VV ČUS byli rovněž v průběžné zprávě o projektu 
informováni o možnostech plnění internetového sportovního 
rozcestníku, který spustil vydavatel deníku Sport na webo-
vém portálu iSport.cz ve spolupráci s Českou unií sportu za 
účelem podpory sportovních svazů, klubů i tělovýchovných 
jednot. Zkušební provoz rozcestníku probíhá,  během červ-
na by měl být vyhodnocen. Jde o unikátní projekt, který má 
speciální význam pro sportovní prostředí.  

 Prostřednictvím rozcestníku, v němž jsou napojeny webové 
stránky jednotlivých svazů, dochází k přímému zveřejňová-
ní informací sportovních sdružení na webu iSport.cz a rov-
něž v tištěné podobě ve čtvrtečním vydání Deníku Sport, 
kde je pro tyto informace vyčleněna celá strana.  

  Zatímco do rozcestníku je napojení automatické prostřed-
nictvím webového propojení, v tištěné verzi se mohou pre-
zentovat prakticky jakékoliv kluby či jednoty prostřednictvím 
mailové adresy svazy@deniksport.cz. V době rozmachu 
sociálních sítí a digitálních médií jde o projekt, který dává 
možnost bez prodlení informovat o aktuálních událostech 
jednotlivých svazů a klubů a prezentovat tak nejen sportov-
ní výsledky, ale i novinky či zajímavosti v celostátním rozsa-
hu. 

  

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 

 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:svazy@deniksport.cz
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Autorita v životě vzniká různě. Někdy bývá 
nařízena nebo prohlášena mocí shora – vět-
šinou pod pohrůžkou násilí – ta nemívá dlou-
hého trvání. Jsou autority, které vznikají ja-
koby samovolně … tím, že je někdo lepší, do-
vednější nežli ostatní a získá si respekt 
schopnostmi či znalostmi. Třetí cestou, jak 
být autoritou, je vůle lidí, kteří si mezi sebou 
dobrovolně vyberou zástupce, aby je repre-
zentoval, zastupoval, aby hájil jejich zájmy, 
pomáhal jim, byl jejich slyšitelným hlasem v 
chaosu života. Takovému vzniku autority 

„odspodu“ obvykle říkáme demokracie. 

Tak je to i ve sportu. Kdysi byl sportovní autori-
tou Český svaz tělesné výchovy z rozhodnutí 
strany a vlády a běda tomu, kdo to nerespekto-
val. Národní fronta neodpouštěla. Ty časy jsou, 
sláva Bohu, za námi. 

Sportovní autoritou jsou sportovní osobnosti, 
olympionici, hráči světového formátu, třeba Že-
lezný, Jágr, Nedvěd, Čáslavská … nechť mi od-
pustí všichni, které nemohu jmenovat, neboť ne-
píši tlustou encyklopedii, ale novinový sloupek. 
Sportovní autoritou je třeba Fotbalová asociace 
České republiky, je to největší sportovní svaz, 
má nejvíc členů, je nejbohatší, je zastoupený 
v každé vsi, v každém koutu naší vlasti i v mysli 
většiny Čechů, bez něj si český sport nelze 
představit. 

Nezpochybnitelnou autoritou je stát (parlament, 
vláda, ministerstva). On určuje zákonná pravi-
dla, on rozdává nejvíce peněz na přežití sportu, 
on si může určit podmínky a priority. Jsou to pe-
níze, které vybral od nás všech, sportovců i ne-
sportovců, od daňových poplatníků. Stát slouží 
všem, ale nemůže dát všechno všem. Komu 
ano, komu ne, komu méně, komu víc a komu 
nic, je jeho právo i povinnost. 

A pak je tu další zcela demokratická vrstva spor-
tovních autorit. Vzniká odspodu a svobodně. 
Lidé jako jednotlivci se svobodně rozhodují, že 
budou sportovat. Je to jedno z nejsvobodnějších 
lidských rozhodnutí. Mohu sportovat, nebo se 
válet, nebo malovat, hrát na ukulele … cokoliv. 
Od určité chvíle si několik dobrovolně sportují-
cích lidí řekne, že je pro ně výhodné sdružit se, 
třeba aby společně sekali trávník na hřišti, nebo 
si zřídili kurt, postavili tělocvičnu, nebo se do-
hodli na společných pravidlech. Je to pro ně vý-

hodné a tak za spo-
lečně sdíleným úče-
lem si založí spor-
tovní klub, jednotu 
nebo svaz. 

Od určitého okamži-
ku je účelné pro ně-
kolik sportovních 
klubů a svazů se 
sdružit do většího 
celku, protože přece 
každý zvlášť nemů-
že běhat na minis-
terstvo a do parla-
mentu, každý zvlášť si nebude sjednávat 
smlouvy s Osou nebo Intergramem, je účelnější 
platit společného specializovaného právníka, 
než mít každý svého, je výhodné a účelné se 
složit a postavit společný stadion, nebo skokan-
ský můstek, je výhodné společně pečovat o ma-
jetek, který nese peníze. Nikdo nikoho k ničemu 
nenutí, vše je dobrovolné. A tak vznikají trochu 
nešťastně zvané „střešní organizace“. Vznikají 
odspodu, vždy formou nominací, delegování a 
voleb … skutečně demokraticky, s jasně společ-
ně sdíleným a definovaným smyslem, účelem, 
cílem. 

Největší takovou organizací je Česká unie spor-
tu. Podobné je třeba Sdružení sportovních sva-
zů České republiky. Historicky analogický pro-
ces má za sebou třeba Sokol a další organizace. 

Také Český olympijský výbor je podobnou orga-
nizací. Vznikl proto, aby hájil zásady olympismu, 
které společně sdílí většina sportovců, a proto, 
aby připravoval a organizoval olympijské hry a 
účast sportovců na nich. 

Má-li být ČOV „přirozenou autoritou“ sportu 
v České republice, jak říká jeho současný před-
seda, nemůže se tak stát z rozhodnutí vyšší mo-
ci, třeba státu, zákona nebo přáním vedení sa-
motné organizace. Autoritou nemůže být ten, 
koho velká část těch, koho reprezentuje, neu-
znává. Hegemon ve sportu nemůže znamenat 
nadvládu shora. Jako spolek nemůže ČOV „řídit“ 
jiné spolky. To je logický, věcný i právní nesmy-
sl. ČOV musí být pomocníkem českého sportu, 
jeho servisem, jeho vzorem. 

Vedoucí úloha se ve sportu získává odspoda, 
svobodnou demokratickou volbou a delegová-
ním nejen lidí do orgánů, ale především společ-
ně sdíleným smyslem a účelem deklarovaným 
všemi dobrovolně sdruženými subjekty. 

Zatím jsou nejlepším servisem pro sport spolky, 
které si sami sportovci založili. Jejich „střešní 
organizace“ slouží sportovním svazům, klubům 

Autorita není nadvláda shora 
Sloupek Miroslava Jansty 
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a jednotám, jsou jejich servisem a zázemím. 
Žádná z těchto organizací neřídí sport, neřídí 
své členy, ale pomáhá jim, radí jim, naslouchá 
jim. Právě takovou cestou se vydala Česká unie 
sportu, největší národní střešní sportovní organi-
zace. 

Pro dosažení primátu, aby Český olympijský vý-
bor se stal pomyslným Parlamentem českého 
sportu, vede ještě dlouhá a obtížná cesta. Vě-
řím, že bude úspěšná. 

 

Jak víte, v roce 2013 skončilo čerpání strukturál-
ních fondů  z Evropské unie pro období 2007-
2013. Sport v těchto programech přímo zastou-
pen nebyl, ale mohl participovat na některých 
z nich jako přeshraniční styk atd. Nově je vypsa-
né dotační období na rok 2014 až 2020. V rámci 
přípravy na nové období čerpání strukturál-
ních fondů dochází nyní k přípravám strategií, 
podle nichž se následně budou udělovat pro-
středky z evropských fondů, tj. aktivity zahr-
nuté do těchto dokumentů budou moci být 
financovány z evropských prostředků. Čerpá-
ní prostředků na základě stanovení priorit ve 
strategickém dokumentu je jedním ze základ-
ních principů prosazovaných Evropskou Komi-
sí.  

Sport se tedy bude muset zapojit do připravova-
ného mechanismu rozdělování dotací. Je vhod-
né v současné  době se aktivně zajímat, v 
jakém stavu přípravy a vyjednávání místní 
regionální strategie jsou a především se do 
tohoto procesu zapojit.  

Příprava strategií, podle níž se budou rozdělo-
vat prostředky z evropských fondů, je rozděle-
na do několika oblastí.  

V regionech se takto bude dít skrze Místní 
akční skupiny (MAS). Místní akční skupiny 
jsou definovány přímo v obecném nařízení ke 
strukturálním a investičním fondům a jedná se 
o mechanismus rozvoje území, který byl pře-
vzat ze zemědělské politiky a bude v novém  
období 2014 - 2020 aplikován i ve strukturál-
ních fondech. To znamená, že bude financo-
ván z Programu rozvoje venkova, ale částečně 
i z dalších operačních programů a dle jejich 
dílčích podmínek, jako je např. OP Zaměstna-
nost nebo Integrovaný regionální OP. 

 

V období 2014-2020 se budou 
MAS aktivně podílet na vyhle-
dávání projektů pro rozvoj ven-
kova a rozdělování dotací z částí 
operačních programů (schvalování 
projektů) a současně  se stanou příjemci pro-
vozní podpory na tuto činnost. Konkrétní pod-
mínky, do jaké míry a v jakých oblastech se 
MAS do operačních programů zapojí, jsou před-
mětem jednání s centrálními úřady, která zatím 
nejsou ukončena. Z výsledku těchto jednání vy-
plyne i celková finanční částka, na jakou budou 
mít MAS nárok. 

Zapojením do MAS lze tedy aktivně prosazo-
vat zájmy sportovních organizací na místní 
úrovni. Již v současné době existují MAS, je-
jichž členy jsou místně příslušné TJ, Sokolo-
vé, Sportovní kluby, popř. zástupci podnika-
telů z oblasti sportu (např: TJ Sokol Častolovi-
ce - MAS Nad Orlicí; Ski Karlov - MAS Rý-
mařovsko; MAS Moravská brána-TJ Sokol Dolní 
Újezd, TJ Sokol Jezernice, TJ Sokol Osek nad 
Bečvou, TJ Sokol Pavlovice u Přerova, TJ Sokol 
Soběchleby, TJ Sokol Veselíčko, SK Hradča-

ny"96", SK Salix Grymov).  

Podmínkou vstupu nového člena do MAS je 
místní příslušnost (tj. bydliště, sídlo, nebo pů-
sobení v regionu) platba ročních členských 
příspěvků a souhlas se stanovami. Dle prů-
zkumu se roční příspěvky neziskových organi-
zací pohybují v řádu 100 - 1000 Kč. Členy 
M A S  mohou být podnikatelé (právnické a fy-
zické osoby), zástupci veřejné správy a nezis-
kových organizací. Nikdo z těchto základních 
skupin nesmí mít více jak 50% hlasovacích práv. 

MAS mohou být členy krajského uskupení MAS 
a na celostátní úrovni jsou zastoupeny v Národ-
ní síti MAS (NS MAS), která celou skupinu 
zastupuje v jednání o novém období 2014 - 
2020 (se všemi resorty vyjednává zapojení 
MAS do operačních programů a podíl na fi-

nancování). 

Sport a čerpání prostředků z evropských zdrojů 

Buďte aktivní ve svém regionu 
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Přehled MAS a územní pokrytí ČR 

Vzhledem k počtu MAS 175 a geografickému 
pokrytí 93% území ČR neuvádíme seznam, kde 
MAS již jsou, či je naopak možné, je ještě zalo-
žit. MAS lze vyhledat na webu na portálu MZe 
pomocí filtru dle kraje, okresu či názvu MAS ne-
bo kliknutím na mapu: 

Financování 

Podklad MMR, vládou schválený text Do-
hody o partnerství, předložený Evropské 
komisi pro vyjednávání, předpokládá část-

ku 20 mld. Kč na léta 2014 - 2020. 

Co půjde financovat - úkoly pro Community Led 
Local Development (CLLD)- vybraná témata: 

• Využití rozvojového potenciálu venkova (např. 
lidský, atraktivita prostředí, alternativní služby, 
schopnost obyvatel spolupracovat , obnova kul-
tury). 

• Vytváření podmínek pro spolupráci mezi zá-
kladními a středními školami ve venkovském 
prostoru. 

• Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváře-
ní podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality 
a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdra-
votních a návazných). 

• Realizace pozemkových úprav a současně s 
tím realizovat další efekty zlepšující biodiverzitu, 
vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost 
půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny. 

Další skupinou jsou takzvané ITI Metropolitní 
oblasti (ITI - původní anglický název Integrated 
Territorial lnvestment  (ITI) je přeložen jako Inte-
grovaná územní investice a  je novým nástro-
jem kohezní politiky Evropské 
unie pro programové období 2014-
2020). Jsou to oblasti s vysokou 
hustotou obyvatelstva a vysokým 
podílem na HDP státu. Příkladem 
takové oblasti je Ostravsko, kde 
Integrovanou územní investici pro 
ostravskou aglomeraci (ITI) připravuje Regionál-
ní rada Moravskoslezsko. Na území ČR je dal-
ších šest metropolitních oblastí, kde mohou 
vzniknout Integrované územní investice metropo-

litní oblasti. Podklad MMR, vládou schválený 
text Dohody o partnerství, předložený Evrop-
ské komisi pro vyjednávání , předpokládá 
částku 60 mld. Kč na léta 2014 -  2020. Partne-
rem pro jednání o ITI nebo IPRÚ (viz níže) již 
nejsou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, 
ale vyšší krajské nebo národní sportovní uskupe-
ní. 

 

- Poslední skupinu tvoří Integrované plány roz-
voje území (IPRÚ). IPRÚ je integrovaná rozvojo-
vá strategie popisující problémy a potřeby vy-
mezeného území, cíle a priority z nich vycháze-
jící (včetně investiční a neinvestičních zámě-
rů). Pro IPRÚ budou vyčleněny specifické vý-
zvy.  V ČR bude možné I P R Ú  (nikoli povinně) 
realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, 
Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi a 
Zlíně včetně funkčního zázemí těchto měst. V 
těchto územích je esenciální potřeba zaměřit 
intervence na dobudování potřebné in-
frastruktury, které jsou pro následný rozvoj na-
prosto nezbytné a bez jejichž realizace by hro-
zilo zaostávání nejen samotného regionálního 
centra, ale také celého přilehlého regionu. 
- Podklad MMR, vládou schválený text 
Dohody o partnerství, předložený Evrop-
ské komisi pro vyjednávání, předpokládá 

částku 10 mld. Kč na léta 2014 - 2020. 

Paralelně k těmto přípravám probíhají jednání  
na centrální úrovni, kde se zástupci krajů, me-
tropolí a venkova snaží do textů operačních 
programů tyto své strategické záměry prosadit, 
přičemž tzv. územní dimenze (podpora rozvoje 
území financováním jeho  konkrétních rozvojo-
vých potřeb) je ze strany EK velmi podporová-
na. Výsledkem bude určitý průsečík, tj. strate-
gické priority území se musejí protnout se zá-
měry Evropské komise a národními prioritami 
(jež se dají shrnout jako konkurenceschopnost, 
inkluze, zaměstnanost, vzdělávání, na regionál-
ní úrovni pak např. integrace dopravy, rozvoj 
regionální ekonomiky a další typická témata 
důležitá pro místní rozvoj). 

  

Čerpáno z materiálů Karla Bauera  
pověřeného člena VV ČUS pro EU Fondy 

MAS bude mít velký vliv na obsah výzev 

a výběr projektů 

http://nsmascr.cz/
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Dle podkladů a informací některých daňových poradců a několika výkladů nového občanského zákoní-
ku nebylo zcela jasné, jaký bude výklad zákona o způsobu danění odměn rozhodčích ve sportovních 
klubech. Z tohoto důvodu  uvádíme stanovisko Generálního finančního ředitelství k zdaňování odměn 
za výkon funkce ve spolcích. Finanční úřad však může uplatnit v konkrétním případě vlastní výklad. 
Sportovní kluby nebo sportovní svazy, které vyplácejí vyšší částky a častěji, by měly využít raději slu-
žeb vlastních daňových poradců. 

 

 
 

Věc: Metodický dotaz - § 6 odst . 10 písm. bl bod 3 zákona o daních z příjmů 

 

 

Na základě Vaší žádosti   ze dne 21. 3. 2014 ve věci zdaňování odměn za výkon funkce ve spolcích 
v roce 2014 si Generální finanční ředitelství vyžádalo závazné stanovisko Ministerstva financí. Na 
základě tohoto stanoviska  sdělujeme následující: 

 

Odměnu za činnost rozhodčího jako držitele příslušné licence vydané sportovním svazem vy-
placenou pořadatelem sportovní soutěže (spolkem, zájmovým sdružení, sportovním klubem) nel-
ze kvalifikovat za funkční požitek, jelikož se fyzická osoba z titulu své delegace do pozice rozhod-
čího při sportovní soutěži v žádném případě nestává členem spolku nebo zájmového sdružení 
(k tomu je třeba podat členskou přihlášku). Rozhodčí se v této souvislosti nestává ani orgánem 
spolku ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (orgánem spolku je např. 

statutární orgán, tj. výbor nebo předseda, nepovinnými orgány může být i např. komise či jiný 
kontrolní orgán). 

Upozorňujeme, že z hlediska zdanění odměny rozhodčího při sportovních soutěžích  počínaje rokem 
2014 nedošlo k žádné věcné změně a je tedy třeba jako doposud pouze rozlišit, zda má rozhodčí 
s pořadatelem  sportovního utkání uzavřen pracovněprávní vztah - např. dohodu o provedení prá-
ce podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a odměnu rozhodčí-
ho v tomto případě je nutno posoudit jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Jestliže roz-
hodčí nemá s pořadatelem sportovního utkání uzavřen pracovněprávní vztah, může být odměna 
rozhodčího posouzena buď podle § 7 odst. 2 písm. c) ZDP jako příjem ze samostatné činnosti,a 
to jako příjem z výkonu nezávislého povolání, nebo případně i podle § 10 odst. 1písm. a) ZDP, tj. 
jako ostatní příjem z příležitostných činností (bude-li se prokazatelně jednat o skutečně ojedinělou 
činnost) . 

V této souvislosti dále uvádíme, že zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. došlo sice mimo jiné   
v ustanoveni § 6 odst. 1ZDP ke změně spočívající v tom, že za příjmy ze závislé činnosti jsou v 
odst. 1písm. a) bod 4 prohlášeny funkční požitky (tzn. že funkční požitky nově již nejsou postaveny 
na roveň příjmům ze závislé činnosti), nicméně jejich specifikace zůstala  i nadále v § 6 odst. 10 ZDP. 

Ing. Petr Vrána vedoucí oddělení 111 

Elektronicky podepsáno 

Ing. Jana Mullerová v.z . vedoucí referátu 

GENERÁLNÍ  FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 

Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ: 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů 

 

Odměňování rozhodčích u příležitostné činnosti 
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Založení a zánik SK/TJ 
Jak postupovat při založení SK/TJ a vstupu do ČUS? 
Dotazy na kroky související se založením nového sportovního klubu či tělovýchovné jedno-
ty a členstvím v ČUS jsou stále velmi frekventované, vzhledem ke změně legislativy se, 
prosím, pro aktuální informace obraťte na sobě příslušné okresní sdružení ČUS. Spolková 
činnost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a některé povinnosti spojené se 
založením a zánikem spolku dále upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob. 
 V první řadě je třeba zpracovat stanovy SK/TJ (kvůli vypracování stanov podle nové legis-
lativní  opravy - spolek, se obraťte na Vám příslušné okresní sdružení ČUS).  
Dalším krokem je podání návrhu na zápis spolku příslušnému rejstříkovému soudu. Se zá-
pisem i vytvořením potřebných dokumentů Vám pomůže příslušné okresní sdružení ČUS. 
Jakmile bude Váš spolek (SK/TJ) zapsán, můžete podat přihlášku k dobrovolnému sdruže-
ní v ČUS. Přihlášku je třeba podat ČUS prostřednictvím Vám příslušné-
ho okresního sdružení ČUS. Na příslušném okresním sdružení ČUS jistě obdržíte případné 
další informace. 
O zásadách členství v ČUS pojednávají Stanovy ČUS. 
 
Co mají SK/TJ dělat při ukončení činnosti? 
U SK/TJ zapsaných ve spolkovém rejstříku může dojít ke zrušení (zániku) několika způso-
by. Podle ustanovení §168 odst. 1 občanského zákoníku se právnická osoba, tedy i spolek, 
zrušuje (zaniká) právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci ne-
bo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených záko-
nem. Dalším důvodem zrušení spolku je rozhodnutí soudu o jeho zrušení dle § 172 a § 268 
OZ. 
 Pokud jde o právní jednání (dobrovolné ukončení činnosti - v případě spolku zrušení spol-
ku s likvidací nebo přeměna), pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní orgán. Po-
kud ve stanovách není tato kompetence výslovně uvedena, rozhoduje nejvyšší orgán 
(členská schůze, valná hromada). Vzhledem k tomu, že jde o zásadní rozhodnutí, o konání 
valné hromady by měl být pořízen notářský zápis. 
 Právní důsledky je třeba rozlišovat podle toho, zda k zániku SK/TJ dojde s právním nástup-
cem (přeměna) nebo bez právního nástupce (zrušení s likvidací, rozhodnutí orgánu veřejné 
moci). 
 Pokud SK/TJ (spolek) zanikne s právním nástupcem (fúze, rozdělení - § 274 OZ a násle-
dující), pak práva a povinnosti přecházejí dle uzavřených smluv o fúzi či rozdělení 
na nástupnické organizace. 
 Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění spolku nabývá jeho právní 
nástupce nebo zákon určuje jinak. Zákon v ust. § 269 stanoví postup likvidace, s tím, že 
stanovy určí, jakým způsobem likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem. 
 Zánik sdružení je vždy třeba oznámit, dle § 11 odst. 2 zákona o veřejných rejstří-
cích, příslušnému rejstříkovému soudu, a to bez zbytečného odkladu, a to jak v případě zá-
niku přeměnou, tak v případě zániku zrušením. Zapisované skutečnosti (i výmaz) je potřeba 
doložit příslušnými dokumenty. 
  
  
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Vám příslušné okresní sdružení ČUS 
 
 

David Kovář 
Management sportu ČUS 

Nová přihláška pro vstup do Okresních 

sdružení ČUS  
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Účetní a mzdová poradna  

Vzhledem k množství dotazů spojených s účetnictvím jsme se 

rozhodli zřídit pro vaše potřeby informační mailovou schránku. 

Na dotazy budeme odpovídat jednotlivě a v případě, že se bu-

de jednat o problém, který bude obecný, budeme jej zveřejno-

vat ve Zpravodaji ČUS. 

Vše záleží na vašich dotazech. Pokud máte nějaký problém, se 

kterým si nevíte rady a potřebujete s ním pomoci, využijte této 

mailové adresy poradna@cuscz.cz a napište nám. 

Ke konzultacím problematiky účetnictví využívejte také pracovišť Servisních center sportu  při 

okresních sdruženích ČUS.  SCS vám povedou účetnictví pro váš sportovní klub, nebo vám 

rádi poradí v konkrétních případech.   

  

Církevní restituce a sport 

Tímto článkem bychom chtěli podat další dílčí informaci k uplatňování restitučních nároků církví v 
důsledku aplikace zákona o částečném majetkovém narovnání mezi státem a církvemi. Právě toto 
téma bylo cílem jednání předsedy ČUS Miroslava Jansty s představiteli Římsko-katolické církve. 

Na společném jednání kardinála Dominika Duky s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
Marcelem Chládkem, a předsedou České unie sportu, Miroslavem Janstou,  dne 27.3. 2014 zaznělo, 
mimo jiné,  jasné potvrzení přístupu  Římsko-katolické církve ke sportovnímu prostředí při aplikaci 
zákona o částečném majetkovém narovnání. Předseda při jednání uvedl příklady, kdy se SK/TJ obá-
vají možné ztráty sportoviště. 

 

Na jednání deklarovaný vstřícný postup církve navazuje na předchozí prohlášení ekonoma pražské 
arcidiecéze Karla Štíchy z roku 2011. Ze strany Římsko-katolické církve bude jednoznačně uplatňo-
vána snaha vyjít vstříc jednotlivým sportovním organizacím a najít rozumné a smysluplné řešení jed-
notlivých případů, kdy jsou oprávněnými restitučními nároky dotčena NEZKOLAUDOVANÁ sporto-
viště, aktivně používaná členy sportovních klubů a tělovýchovných jednot i širokou veřejností 
(zkolaudovaná sportoviště jsou dle §8, 1e z majetkových nároků oprávněných osob vyňata) a jsou 
provozována primárně nikoliv jako podnikatelská činnost za účelem zisku. Tento rámcově, avšak jas-
ně formulovaný postoj byl sdělen i jednotlivým právním subjektům Římsko-katolické církve, které by 
se měly tímto stanoviskem při jednáních řídit. 

 

Obě strany se dohodly, že v situaci, kdyby se přesto vyskytly jakékoliv problémy v komunikaci při 
řešení restitučních nároků Římsko-katolické církve vůči sportovnímu prostředí, budou takové přípa-
dy  řešeny z úrovně České biskupské konference. 

 

Prosíme Vás proto, abyste v takových situacích kontaktovali přímo management sportu ČUS, Mgr. 
Davida Kováře (kovar@cuscz.cz) . 

  

 

                                                                                                          Mgr. Jan Boháč, 
                                                                                                          generální sekretář ČUS 

 

http://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html
mailto:kovar@cuscz.cz
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 Sport má podporu z loterií - více peněz na sport mládeže 

 

Jak jsme Vás již informovali, 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 215/2013, kterým se mění zákon č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Díky této změně mohou loterijní společnosti daro-
vat Českému olympijskému výboru (ČOV) část finančních prostředků – které by jinak musely odvést do 
státního rozpočtu - na sportovní a tělovýchovné účely. ČOV bude takto získané finanční prostředky 
dále rozdělovat mezi vybrané sportovní svazy a organizace. Sportovní svazy tak získají další prostřed-
ky určené na podporu mládeže již v tomto roce. Rozdělení první části dotace najdete na: http://
www.olympic.cz/text/108--odvody-z-loterii-do-sportu 

Provozovatelé loterií a kurzových sázek mohou podle novely zákona poskytnout až 25 procent z tzv. 
loterijní daně na sport formou daru. V nedávné době se k takovému kroku zavázaly Tipsport a Sazka, 
které odvedou v roce 2014 až 300 milionů korun. „Jednáme i s dalšími společnostmi,“ upřesňuje Kejval 
(předseda ČOV). 

ČOV v souladu s loterijním zákonem a svými stanovami – konkrétně článkem 6 bod 7.7 – proto vnitřní-
mi pravidly vymezuje okruh možných žadatelů, způsob výpočtu výše příspěvků poskytovaných z výno-
su těchto darů, podmínky jejich čerpání a ostatní povinnosti v souvislosti s jejich čerpáním a spotřebou. 

 

Více peněz na sport mládeže: Stovky milionů už v letošním roce 

 

„Jsem přesvědčen, že vznikl spravedlivý systém. Je důležité, že se na něm sportovní prostředí shodlo. 
Peníze jsou určeny hlavně dětem a mládeži, kde jsou zoufale potřeba,“ říká Jiří Kejval, předseda ČOV. 

Peníze se dostanou k mládeži přes jednotlivé sportovní svazy a organizace. „Klíč vznikal v úzké spolu-
práci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dělení prostředků musí být naprosto trans-
parentní, není to žádný skrytý marketing. Podpora směřuje na olympijské, neolympijské sporty, tělový-
chovné organizace jako je například Sokol, část dostane také Paralympijský výbor,“ podotýká Kejval. 

Žadatelem může být právnická osoba, která je národní sportovní federací a která jako člen mezinárod-
ní sportovní federace příslušného sportovního odvětví zastupuje Českou republiku jako její jediný re-
prezentant, je jako taková uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR coby kompetent-

http://www.olympic.cz/text/108--odvody-z-loterii-do-sportu
http://www.olympic.cz/text/108--odvody-z-loterii-do-sportu
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ním ústředním orgánem státní správy a je uznaná ČOV podle vnitřního předpisu o uznávání sportov-
ních svazů. Žadatelem může být dále Česká obec sokolská a Český paralympijský výbor. 

 
ČOV obdržel první splátku od těchto organizací: 

Českomoravská loterijní a.s.  23. 4. 2014  219.000 Kč 

SAZKA sázková kancelář, a.s.  23. 4. 2014  50.567.699 Kč 

Chance a.s.  17. 4. 2014  5.697.400 Kč 

Tipsport a.s.  17. 4. 2014  8.732.900 Kč 

Tipsport.net a.s.  17. 4. 2014  25.252.000 Kč 

 

Částky se budou příjemcům dotace zasílat překročí-li přijatá částka 50 mil. Kč a nebo jednou ročně 
k 30. 11., podle následujících pravidel: 

10 % z limitu shromážděných darů bude použito pro financování vlastních aktivit a projektů ČOV . 

39 % z limitu shromážděných darů bude použito na poskytnutí příspěvků pro Fotbalovou asociaci Čes-
ké republiky a Český svaz ledního hokeje. Z toho pro: 

Fotbalovou asociaci České republiky bude rozděleno celkem 31 % z limitu shromážděných darů, 

Český svaz ledního hokeje bude rozděleno 8 % z limitu shromážděných darů. 

51 % z limitu shromážděných darů bude rozděleno: 

ve výši 1 % pro Český paralympijský výbor a jeho prostřednictvím mezi jeho členy, 

ve výši 2 % pro Českou obec sokolskou, 

ve výši 45 % na příspěvky mezi sportovní svazy (vyjma Fotbalové asociace České republiky a České-
ho svazu ledního hokeje), které budou v daném roce zařazeny při výpočtu výše státní dotace z Progra-
mu V – Organizace sportu mezi prvních 80 sportovních svazů, počítáno podle výše vypočtené dotace 
(tzv. TOP 80). Čtyřiceti pěti procentní podíl částky bude dělen mezi sportovní svazy podle velikosti je-
jich procentuálních podílů na celkové částce dotací přijatých těmito příjemci z Programu V. – Organi-
zace sportu výpočtem podle kritérií vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 

ve výši 3 % pro všechny ostatní sportovní svazy splňující požadavky pravidel ČOV.  Z částky budou 
příspěvky mezi jednotlivé příjemce rozděleny podle klíče stanoveného na základě dohody těchto pří-
jemců. 

Zdroj:  http://www.olympic.cz/ 

 

  

Soutěž Soutěž  Soutěž Soutěž Soutěž Soutěž Soutěž Soutěž 

 

SOUTĚŽ O 3X2 VSTUPENKY NA FINÁLE ČESKÉ LIGY AMERICKÉHO FOTBALU 

!!!!!! ODPOVĚZ NA DVĚ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY ZDE A VYHRAJ !!!!!! 

 

Zúčastni se soutěže pořádané Českou unií sportu a Českou asociací amerického fotbalu a vy-

hraj dvě vstupenky na Finále České ligy amerického poháru, která se koná v Praze 15. 7. 2014 

v 18.00 hod. v SYNOT TIP ARÉNĚ. Uzávěrka soutěže je 1. 7. 2014. Seznam výherců bude 

zveřejněn v dalším čísle Zpravodaje ČUS. Soutěžní otázky najdeš na www.caaf.cz/soutez . 

http://www.caaf.cz/soutez/
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 Reklama 
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 Sportovní hry seniorů pod záštitou České unie sportu  

 

Pod záštitou České unie sportu a Hlavního města Prahy se uskutečnily ve středu 4. června 2014 Spor-
tovní Hry Seniorů, které pořádalo občanské sdružení Buď fit seniore. Dějištěm sportovních klání se stal 
Stadion mládeže Kotlářka v Praze 6 - Dejvicích. Hry jsou vyvrcholením celoročních aktivit seniorů, kte-
ré sdružení organizuje a podporuje.  

 

Filosofie projektu je ZDARMA nabídnout aktivním seniorům pravidelné, vhodné cvičební aktivity 
ve skupinkách pod vedením profesionálů a to v průběhu celého roku. Důležitým aspektem pro-
jektu je nabízet seniorům zdraví prospěšnou alternativu k smysluplnému trávení volného času. 
Vzájemná komunikace mezi s sebou a také s našimi trenéry vytváří velmi příjemnou atmosféru. 
Mezi účastníky velmi často díky tomu dochází k navazování nových kontaktů a přátelství. 

Velkým benefitem je letní cvičení venku na čerstvém vzduchu ve vybraných a k tomu určených 
vhodných venkovních lokalitách městských parků a lesoparků, také s využitím vybudovaných 
speciálních fitnessových areálů. 

 

Na Sportovních Hrách Seniorů nejde ani tak o výkony, jako o zábavu a smysluplné prožití volného ča-
su seniorů. Soutěžící jsou rozděleni do 3 kategorií: 55 – 64 let, 65 – 74 let, 75 +. Na soutěžní dopo-
ledne je potřeba se dopředu přihlásit, kapacita je 250 účastníků. Soutěže jsou doplněny mnoha nesou-
těžními disciplínami, které je možné vyzkoušet i bez přihlášení. 

 

A jaké jsou soutěžní disciplíny? 

Nordic walking – soutěží jednotlivci, zvlášť ženy a zvlášť muži, 
800 m, nesmí se běžet, rozhoduje dosažený čas 

Seniorský „biatlon“ – soutěží jednotlivci, hod míčkem do ozna-
čených kontejnerů ze vzdálenosti 4 m, po odhodu 5 míčků se 
běží 2 x 10 m a poté se hody opakují 

Slalom na čas – soutěží jednotlivci, 2 x 25 m na čas, zvlášť že-
ny a zvlášť muži 

Pétanque – soutěží 3-členné družstvo, ve kterém musí být za-
stoupeny všechny věkové kategorie 

Štafetový běh 4 x 100 m – soutěží smíšená družstva 

 

Nejstarší účastnice, Antonie Vohradská 88 
let, převzala pohár předsedy ČUS z rukou 
Miroslava Jansty. I když v disciplíně Nordic 
Walking byly mnohé seniorky rychlejší, z 
Antonie, vyzařovala radost z pohybu. A 
chuť užívat si život naplno. 

 

Vzhledem k zájmu, který aktivita pro senio-
ry vyvolala, bude snahou organizátora i 
ČUS rozšířit hry i dlouhodobé aktivity do 
všech krajů. Už letos by se měly uskutečnit 
v Brně a Českých Budějovicích. 

 

David Opatrný 

Management sportu ČUS 
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 Statistika kolektivních sportů dle IS ČUS 

Se souhlasem Českého volejbalového svazu, zpracovatele grafického vyobrazení, zveřejňujeme něko-
lik zajímavých grafů o vývoji členské základny České unie sportu, které dokumentují úbytek členů v 
klasických kolektivních sportech. Data byla zpracována Janem Přibem, který porovnání zpracoval pro 
Registračně matriční komisi Českého volejbalového svazu v Informaci o vývoji členské základny do-
spělých a mládeže v letech 1995 - 2012.   

Pokles podílu v kategoriích mládeže na celkové členské základně je patrný v tělovýchovném hnutí jako celku i 
v oboru kolektivních sportovních her. 

Tendence k poklesu členské základny v kategoriích mládeže je u jednotlivých kolektivních her různě intenzivní. Ze 
všeobecné tendence k poklesu členské základny v kategoriích mládeže se v rámci kolektivních sportů výrazně 
vymyká florbal, u něhož se naopak projevuje tendence k růstu členské základny v kategoriích mládeže. 

Vývoj struktury členské základny ČUS v letech 2000-2012 v procentech 

Vývoj mládeže ve vybraných kolektivních sportech dle statistiky ČUS 
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Vývoj počtu členů volejbalu v kategoriích dívek je obdobný jako ve dvou dalších nejvýznamnějších kolektivních 
míčových hrách, tj. házené a basketbalu. Rovněž pro tyto míčové hry je typický pokles počtu členů 
v kategoriích dívek. 

Na rozdíl od referenčních klasických míčových her, u nichž lze rovněž pozorovat tendenci k poklesu členské zá-
kladny chlapců, vykazují nejvýznamnější hry hokejového typu odchylný vývoj. Prudký nárůst členů kategorií 
chlapců u florbalu naznačuje, že tato kolektivní hra láká mladé sportovce na úkor ostatních klasických kolek-
tivních her. 

Vývoj členské základny mládeže v kategoriích dívek ve vybraných míčových hrách v letech 

2000-2012 dle statistiky ČUS 

Vývoj členské základny mládeže v kategoriích chlapců ve vybraných sportovních hrách v le-

tech 2000-2012 dle statistiky ČUS 
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        Antidoping 

 Bulletin ADV ČR - květen 2014 

 Sir Reedie varuje Brazilce 

Prezident Světové antidopingové agentury WADA 
sir Craig Reedie varuje pořadatele letních olympij-
ských her 2016 v Riu de Janeiro, že nestihnou při-
pravit podmínky pro práci antidopingové 
laboratoře v rámci Her. 

Jak je známo, ztratila Brazilská antidopin-
gová laboratoř akreditaci WADA v srpnu 
2013 pro opakované nedostatky ve své 
práci a od té doby se ji nepodařilo získat 
zpět. 

Sir Reedie sdělil své stanovisko k přípravě antido-
pingové laboratoře v Riu zástupcům televizní stanice CNN. Prohlásil: „Pro pořadatele to je velice těžký 
zápas, aby se alespoň přiblížili kvalitě práce laboratoře při OH 2012 v Londýně. Toto zařízení pracova-
lo ve Velké Británii perfektně a bylo to zapřičiněno i tím, že tam měli již před Hrami zavedenou fungují-
cí laboratoř s akreditací WADA a také tam pracovalo mnoho kvalitních antidopingových expertů.“  

Nefunkčností brazilské laboratoře bude trpět i letošní Mistrovství světa ve fotbale, protože se budou 
muset převážet vzorky moči a krve až do švýcarského Lausanne, což je jednak nepraktické a časově  
náročné, ale hlavně to zvýší náklady na tuto akci. 

Problémy s celkovou nedostatečnou přípravou celé akce se zabývá i Mezinárodní olympijský výbor, 
který ústy svého místopředsedy vyjádřil značné znepokojení nad celkovým stavem prací. Z tohoto dů-
vodu budou následovat pravidelné kontrolní návštěvy Brazílie zástupci Mezinárodního olympijského 
výboru, který zatím nepočítá s alternativou, že by se olympiáda přesunula do jiné země – uvažovalo 
se např. o Londýně či Moskvě… 

Na závěr svého vystoupení v CNN sir Reedie prohlásil: “Není to jenom problém organizačního výboru 
Her, ale celé brazilské vlády“…   

 

 

Biologické pasy sportovců („Athlete Biological Passports“ – ABP) 

Řídící výbor WADA projednal zprávu o zavedení a uplatňování v praxi výše uvedených pasů, jejichž 
nedílnou součástí jsou i hematologické moduly (sledovány prostřednictvím odběrů krve) a steroidní 
moduly (sledovány prostřednictvím odběrů moči). Steroidní moduly byly zavedeny až od 1. ledna 
2014. Zároveň bylo prodiskutováno zavedení obou modulů do ADAMS („Anti-Doping Administration 
and Management System“). 

Ve zprávě bylo dále uvedeno, že krevní modul, který byl zatím zaveden ve 40 národních antidopingo-
vých organizacích (včetně České republiky!), vedl k 53 přímým potrestáním sportovců od jeho zavede-
ní v roce 2010.   

Biologické pasy sledují u jednotlivých sportovců mj. také poměr množství testosteronu 
k epitestosteronu. Toto sledování je individuální a nebere v potaz průměrné hodnoty těchto látek u 
běžné populace, a tak umožňuje vědcům zcela přesně určit odchylky tohoto poměru u jednotlivých 
závodníků a tím i případně odhalit doping.    
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„Zavedení steroidního modulu na začátku to-
hoto roku je zásadním krokem v boji za čistotu 
sportu“, řekl sir Reedie. 

„Je dáno, že každý sportovec má automaticky 
vytvořen svůj vlastní steroidní modul z analýz 
jeho vzorků moči, a proto tento modul dává 
nebývalou sílu a účinnost celému programu 
biologických pasů“, připomenul. 

„Důležitost zavedení biologických pasů však 
netkví pouze ve výše uvedené možnosti po-
rovnávat jednotlivé odběry, ale také v tom, že 
tato databáze informací o jednotlivých závod-
nících nám umožňuje lépe individuálně stano-
vit cílové skupiny pro odběry  a jejich načaso-
vání“, dodal závěrem nejvyšší představitel 
WADA. 

 

Doplňky k „Seznamu zakázaných látek“ 2014 

Na základě varování na látku xenon z února 
letošního roku a její potencionální možnosti 
zvyšovat výkonnost, projednala WADA tuto 
záležitost v dubnu na svém zasedání. 

Na základě posouzení výkonný výbor WADA 
rozhodl změnit znění paragrafu v „Seznamu 
zakázaných látek“ pro rok 2014 v oddíle S2.1.  
a to takto: 

S2. Peptidové hormony, růstové faktory a pří-
buzné látky (látky zakázané stále – při soutěži 
i mimo ně) 

Následující látky a další látky s podobnou che-
mickou strukturou nebo podobnými biologický-
mi účinky jsou zakázány: 

doplněno: stabilizátory a aktivátory (jako jsou 
např. xenon, argon)   

hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF) 

Doplněk vejde v platnost do tří měsíců po jeho 
rozeslání orgány UNESCO všem zúčastněným 
stranám. 

 

 

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

 

FISAF pořádal mistrovství Evropy ve Vídni 

Vídeň - Tamara Jiříková z pražského klubu Corridoor Jakuba Strakoše se probojovala 

v evropské špičce dvaceti žen do finále, ve kterém vybojovala zlato. Ani další reprezentanti čes-

ké výpravy FISAF International se nevrací domů s prázdnou – česká hymna zazněla ve všech 

kategoriích celkem 16x!   

Osmičlenný tým Aerobic Dancers Kladno obhájil ve své kategorii 

titul mistra Evropy již po čtvrté. Rovněž pár Kateřiny Šmejkalové s 

Brentonem Andreolim se radoval z prvního místa. Své kvality po-

tvrdil vítězstvím také tým ve step aerobiku z havlíčkobrodského 

klubu SRC Fanatic, který porazil Rusky a navázal tak na obdobný 

úspěch z minulého roku. „Ve Vídni byla obrovská konkurence, 

hlavně týmy z Ruska o zlato hodně usilovaly, tak jsme nadšení, že 

se nám podařilo udržet zlaté místo po druhé za sebou,“ říká trenér 

havlíčkobrodského klubu SRC Fanatic Robert Mrkvička. 

http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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 Konečně pojištění pro organizované sportovce za rozumnou cenu 

Pokud jste jako sportovní tým plánovali navštívit zahraničního soupeře a zúčastnit se jejich sportovní-
ho turnaje museli jste si sjednat speciální cestovní pojištění za vysokou sumu, protože běžné cestovní 
pojistky nekryjí úrazy při organizovaných sportovních utkáních.  Podobně je tomu i při účasti na orga-
nizovaných bězích u jednotlivců.  V současnosti si můžete pojištění sjednat s 20% slevou online 

u pojišťovny Kooperativa pokud online formulář vyplníte na stránkách ČUS. 

Cestovní pojištění hradí veškeré výdaje spojené s ošetřením 
při úrazu v zahraničí + se snaží  kompenzovat možná rizika 
spojená s cestováním (ztracená zavazadla . . .). Výdaje za 
zdravotní péči v zahraničí mnohonásobně převyšují náklady 
za léčbu v ČR. Z pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou 
na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění hrazeny nákla-
dy za zdravotní péči v plné výši v místních cenách a včetně 
případné spoluúčasti. 

Výhody pojištění: 

Zdarma dvojnásobné plnění u úrazového pojištění, pokud se 
úraz stane při dopravní nehodě. Pojištění léčebných výloh se vztahuje také na náhradu nákladů na 
zásah horské služby. Děti do 6 let cestující společně alespoň s jednou dospělou osobou mají pojištění 
zdarma. Sleva 50% pro děti od 6 do 18 let. Asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně. Pojiš-
tění léčebných výloh se vztahuje i na škodu na životě nebo zdraví, která byla způsobena teroristickým 
útokem. 

Pojištění v zahraničí můžete uzavřít pro soukromé i rodinné turistické, pracovní i sportovní pobyty. 

Pojištění v zahraničí se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektiv-
ních sportů: - aerobic, cyklistika, kopaná, odbíjená, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, badminton, 
squash, bowling, golf, jízda na skútru na sněhu i vodě, bruslení, skateboarding, plavání, šnorchlování, 
vodní lyžování, vodní atrakce, rybaření, rybolov na otevřeném moři či vodní ploše, turistika v běžném 
nenáročném terénu max. do výšky 3 000 m n. m., a další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nejsou 

uvedeny ve sportech, které jsou zařazeny v rozsahu aktivní sport. 

Při sjednání pojištění v  rozsahu aktivní sport se pojištění léčebných 
výloh v zahraničí vztahuje i na rekreační provozování  dalších sportov-
ních činností a Pojištění v rozsahu organizovaný sport rozšiřuje kry-
tí pojištění léčebných výloh v zahraničí i na závody a soutěže pořá-
dané na amatérské i profesionální úrovni (včetně soustředění, tré-
ninků, soutěžních i přátelských utkání) ve sportovních činnostech 

uvedených níže. 

Lyžování a snowboarding na vyznačených a pro veřejnost otevřených 
sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim; vysokohorská turistika a treking po vyznačených 
a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky 5000 m.n.m. a do II. stupně obtížnosti 
podle mezinárodní stupnice UIAA včetně pohybu v terénu označovaném jako via ferrata max. do 
stupně C včetně; Cyklokros, bikros, biketrial; rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při 
nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí; rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou 
výstrojí a za účasti odborného instruktora; canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného in-
struktora; ragby, podvodní ragby; parasailing, surfing, windsurfing, kiting, jachting, rekreační potápění 
s přístrojem do hloubky 40 m s certifikací přístrojového potápění, lední hokej, crashed ice, krasobrus-
lení, rychlobruslení, jezdecké sporty kromě dostihů, jízda na U-rampě a ve skateparku, jízda na čtyř-
kolkách a motokárách; pozemní hokej, hokejbal, americký fotbal, šerm, historický šerm, sportovní 
střeba, skoky do vody, skoky na gumovém laně, silový trojboj, vzpírání, bezkontaktní bojové sporty a 
dále také judo a karate 

Soubor dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS  (PDF) 

Pojištěni se uzavírá on-line přes web ČUS - http://www.cuscz.cz/sluzby-
servis/cestovni-pojisteni.html 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/cestovni-pojisteni.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/cestovni-pojisteni.html
http://www.koop.cz/data/files/file_830_GENERAL.pdf
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/cestovni-pojisteni.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/cestovni-pojisteni.html
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 Reklama 

https://insure.koop.cz/CestovniPojisteni/?unie_sport=true
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 Kalendář akcí Sportuj s námi ! - červen / červenec 2014 

Jak jsme vás v minulém čísle Zpravodaje informovali, v roce 2014 probíhá pilotní ročník  projektu ČUS 
- Sportuj s námi!, v jehož rámci mělo být původně uskutečněno 178 sportovních akcí ve více než 40 
sportovních disciplínách na území celé ČR. 

Z de vám nabízíme přehled akcí od 10. června 2014 do  31. července 2014 

 

13.6.2014 Prachatice Český pohár vodáků 
40. ročník Letní Bla-
nice 

Vodáci Prachatice, vodaci-
pt@email.cz, www.vodaci-
pt.mypage.cz 

13.-14.6. - Tradiční veřejná vodácká akce na řece Blanici 
pod husineckou přehradou. Sobota - veřejný vodácký zá-
vod Českého poháru vodáků a soutěž v eskymoobratech. 
Neděle - volné splutí pro všechny příchozí vodáky. 

14.6.2014 Nový Jičín Kopřivnický drtič (17. 
ročník) 

ASK Tatra Kopřivnice, Ev-
žen Knězek - prezident, tel. 
607 687 178 

Poloorientační nezávodní hobby maraton vhodný pro bike-
ry, kteří se rádi vydají do větších kopců. Délka trati je 50 až 
120 km.  

15.6.2014 Plzeň -  
město  

SPORTMADE STRE-
ETBALL CHALLEN-
GE PLZEŃ (3. roč-
ník) 

TJ Lokomotiva Plzeň, Filip 
Marian, fronek@tjloko-
plzen.cz, 728 004 046 

Basketbalový turnaj 3 na 3 pro výkonnostní a amatérské 
sportovce všech věkových kategorií, nábor dětí z mateř-
ských škol a 1.-3.ročníku ZŠ, akce pod patronací ČBF v 
hale TJ. 

20.6.2014 Bruntál Večerní běh Bruntá-
lem 

cstv.bruntal@iol.cz Běh ulicemi města všech kategorii pro veřejnost 

20.6.2014 Klatovy závod horských kol 
ve Švihově (20. roč-
ník) 

SKC Velovis Švihov, Petr 
Hladík, velo-
vis@seznam.cz, 
602435743 

20. a 21. 6. - Veřejný závod horských kol ve Švihově. 20.6. 
- sprint MTB XC, 21.6. - hledání 3 oříšků pro Popelku - 
sportovně poznávací jízdy po oklolí Švihova, odpoledne 
fotbalový zápas, hudební program. 

20.6.2014 Sokolov Sportovní liga 1. 
stupně ZŠ okresu 
Sokolov 

Ludmila Schakiesová, li-
da16@volny.cz, 777 668 
916 

Běh štěstí a zdatnosti pro všechny účastníky ligy. Atraktiv-
ní akce vzhledem k drobným odměnám pro všechny do-
běhnuvší. 

21.6.2014 Mělník 31. ročník pochodu 
Mělnický hrozen 

KČT Mělník, p. Soukup, 
sou-
kup.melnik@seznam.cz, 
608082401 

Turistický pochod pro veřejnost na 10, 15, 25, 36 a 50 kilo-
metrů. Nejkratší trasa je určerna i nejmenším, dá se absol-
vovat i s kočárky. Cyklotrasy mají délku 40 a 70 km. 

21.6.2014 Prachatice 24. Šumavské puto-
vání 

KČT při TJ Tatran Volary. 
předseda Rostislav Skotni-
ca, tel. 606834430, e-mail 
kctvolary@hotmail.cz 

Turisticko-sportovní a společenská akce v přírodě s účast-
níky z ČR, SRN a Rakouska. 

21.6.2014 Rakovník 31. ročník Pochodu 
krajem Oty Pavla 

Sokol Branov, p. Štiller, 
horajz@seznam.cz, 
313559023 

Start pochodu pro veřejnost u sokolovny v Branově, trasy 
10, 15 a 25 km. 

21.6.2014 Vsetín O pohár Valašského 
Čochtana 2014 (5. 
ročník) 

TJ Valašské Meziříčí, oddíl 
kanoistiky, Radomír Fusek, 
603836801, kanoeval-
mez@gmail.com 

Raftový závod pro veřejnost, závodí čtyřčlenné týmy na 
raftu, které dostanou zapůjčené na místě. Jsou vypsány 
kategorie také pro dvojice a jednotlivce, zvlášť pro mládež 
a dospělé. 

25.6.2014 Praha Závěrečný závod - 
Pražský pohár žactva 
- dny s mapou v 
pražských lesopar-
cích (10. ročník) 

Oddíl OB Kotlářka, Martin 
Janata, m.janata@atlas.cz, 
723013421, http://
www.zaket.cz/index.php?
page=orientacni-beh/zaket-
ppz 

14. 5.-25. 6. - Seriál závodů pro děti v žákovském věku. 
Závody se konají ve středu v časech navazujících na vyu-
čování. Účastníci získají první zkušenosti s pohybem podle 
mapy a busoly. 

28.6.2014 Plzeň - měs-
to  

Dětská cyklistická 
TOUR (14. ročník) 

SKP Rapid Sport, Jan Ko-
tal, giantliga@seznam.cz, 
608315390 

Jedna z akcí seriálu náborových cyklistických akcí pro děri 
6-12 let, 13-16 let v areálu SKP 

30.6.2014 Praha Sportuj s Duklou - 
letní "tábor" 

TJ DUKLA Praha, Alena 
Fišerová, alena@dukla.cz, 
602643980, 734469736 

30. 6.- 29. 8. - Letní sportovní tábory pro děti a mládež ve 
věku 8 – 12 let s možností vyzkoušet sportovní střelbu, 
šerm, plavání a atletiku. Program od pondělí do pátku od 
8:00 do 16:00, zakončený závody, startovné obsahující 
stravování, pitný režim, vstup na sportoviště a pojištění je 
cca 2500 Kč, 1 turnus cca 25 dětí 
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1.7.2014 Děčín Putovní květ (40. roč-
ník) 

SK STAP -TRATEC Vilémov, 
V.Švitorka, mob.602355087 

Červenec - termín není přesně určen - 
Tradiční turnaj v malé kopané. 

1.7.2014 Prostějov Turnaj v petanque TJ Sokol Brodek u Prostějova, 
Karel Jelínek, ka-
reljel@seznam.cz, 777 098 
827 

Červenec - termín nebyl přesně stanoven 
- Turnaj v petanque pro veřejnost. 

1.7.2014 Semily Pohádkový les Sokol Roprachtice závod pro děti po trati označené pohád-
kovými bytostmi. 

5.7.2014 Jeseník Čas-OFF-ka na Šerák Občanské sdružení Jesenický 
šnek, Kamil Osladil, e-mail: 
kamil.osladil@seznam.cz, tel. 
608 450 155 

Závod z regionálního cyklistického seriálu 
pro všechny - Jesenický šnek a šneček 
2014 (20. ročník), zahrnujícího celkem 
cca 15 závodů v regionu Jeseníků. 
Všechny věkové a výkonnostní skupiny.  

5.7.2014 Rychnov 
nad Kněž-
nou 

29. ročník - Nohejbalo-
vý turnaj trojic 

SOKOL Lično, František Tala-
vašek, 517 35 Lično, MOBIL: 
736 633 172, e-mail: 
f.talavasek@seznam.cz  http://
tjsokol.licno.cz/ 

Tradiční nohejbalový turnaj pro všechny. 

6.7.2014 ŠUMPERK Časovka na Senovou TJ Sokol Hrabenov, Iva Kleino-
vá, kleinova.iva@gmail.com, 
607 278 101 

Závod horských kol, již tradičně zařazen 
do Šumperského poháru MTB, součástí 
je vložený závod dětí bez omezení věku. 

6.7.2014 Vyškov Seriál prázdninových 
BEACH turnajů pro 
příchozí (21. ročník) 

SK BEACHVOLLEYBALL 
SLAVKOV o.s., Lubomír Kuch-
ta, beachvolley-
ball@volny.cz,             602 518 
192 

Každou prázdninovou neděli (červenec a 
srpen) se koná otevřený beachvolejbalo-
vý turnaj. 

12.7.2014 Chrudim Volejbalový turnaj Hanuš 776128154 SK Slatina-
ny 

Turnaj mužů a žen. 

12.7.2014 Praha vý-
chod 

Double Cup Meteor Stříbrná Skalice, p. 
Popela, ladapopela@volny.cz, 
605786438 

12. a 13. 7. - Tenisový turnaj pro neregis-
trované sportovce. 

17.7.2014 Vsetín Noční turnaj v malé 
kopané 

TJ AJAX Valašská Senice, 
Novosád Pavel, 603511978, 
Surovec Karel 604328438, 
surijo@centrum.cz  

Tradiční a v širokém okolí velmi oblíbený 
turnaj, kterého se účastní každoročně 
přes 30 družstev ze Zlínského kraje i 
Slovenska.  

25.7.2014 Opava OPEN AIR CUP  SK mFloor Hlučín, Ing. Martin 
Viltavský, Mobil: 777 710 460, 
Email: info@rdplan.cz, http://
oacup.cz/ 

25. - 27. 7. - Florbalový turnaj volně vy-
tvořených týmů pod otevřeným nebem. 

http://www.cstv.cz
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        Blahopřejeme 

Akrobatický Rock and Roll 

Lukáš Fürst a Alžběta Slámová ze Sokola Kampy Praha vybojovali na ME v ruském Kaliningradu stří-

brné medaile v nejvyšší kategorii A. 

Atletika 

Pavel Maslák vytvořil na úvodním mítinku DL v Dauhá nový český rekord na 400 m, což mu v cíli sta-

čilo na třetí místo. Třetí místo vybojovala skvělým závěrem také Lenka Masná na osmistovce. 

Vítězslav Veselý zahájil sezonu třetím místem na mítinku DL v Šanghaji. 

Vítězslav Veselý vyhrál závod DL v americkém Eugene. Tyčkař Jan Kudlička skončil třetí. 

Horolezení 

Libor Hroza získal na prvním závodě SP v lezení na rychlost v Číně bronz. 

Nejlepší lezec současnosti ve skalním lezení, Adam Ondra, se zúčastnil i SP v boulderingu v rakouském 

Innsbrucku a přivezl si odtud stříbrnou medaili. 

Kanoistika 

V rámci SP na domácí vodě v Račicích získali naši reprezentanti celkem 7 pódiových umístění. Na nej-

vyšší stupínek se shodně na 500 m trati postavili deblkanoisté Jaroslav Radoň s Filipem Dvořákem, kte-

ří získali také stříbro na kilometrové trati, kanoista Martin Fuksa, který získal na kilometru bronz, a ka-

jakář Josef Dostál. Druhé místo obsadila na pětikilometrové trati kajakářka Anna Kožíšková a bronz 

vybojovala na kilometru posádka čtyřkanoe Lukáš Koranda, Lukáš Hájek, Tomáš Janda a Radek Miš-

kovský. 

Kajakář Jiří Prskavec obhájil ve Vídni titul mistra Evropy ve vodním slalomu. Ve stejném závodě obsa-

dil druhé místo Vít Přindiš. 

Muaythai 

Z MS v muaythai, jež se konalo ve dnech 1.-

10. května 2014 v Malajsii, městě Langkawi, přivezla 

česká muaythai reprezentace celkem 3 bronzové me-

daile. Těmito cennými kovy se mohou pyšnit senior 

Matěj Vojta, junior Lukáš Novosad a kadet Daniel 

Zdeněk. 

Veslování 

Ondřej Synek a Miroslava Knapková se v Bělehradě 

stali mistry Evropy ve veslování. 

Volejbal 

Kristýna Kolocová a Markéta Sluková vyhrály Prague Open, turnaj Světového okruhu plážového volej-

balu. 

Týmy žen i mužů postoupily na svá mistrovství Evropy, která se uskuteční v roce 2015 v Nizozemsku a 

Belgii, respektive v Bulharsku a Itálii. 

 


