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Ve Sportovním 
středisku Nymburk 
se uskutečnila  
19. června 37. valná 
hromada České unie 
sportu. Zúčastnilo 
se jí 134 delegátů 
– 75 zastupujících 
sportovní kluby 
a tělovýchovné 
jednoty a 59 
zastupujících 
národní sportovní 
svazy.
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VV ČUS poukázal na dlouhodobou neudržitelnost  
podfinancování servisních center sportu

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval 
na svém zasedání 18. června v Praze kontro-
lou připravenost a zajištění 37. valné hromady 
ČUS konané 19. června ve Sportovním centru 
Nymburk.

Jedním z klíčových témat jednání bylo schvá-
lení financování Servisních center sportu ČUS 
(při krajských organizacích a okresních sdruže-
ních ČUS) v roce 2019 ve vztahu ke státní dota-
ci. V rámci výzvy Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR „Organizace sportu 2019 
– Zastřešující sportovní organizace“ podala 
Česká unie sportu žádost o dotaci ve výši 146 
milionů korun, z toho 90 milionů pro činnost 
Servisních center v okresech a krajích. MŠMT 
jí ale poskytlo celkovou dotaci pouze ve výši 
65 milionů korun. Stejně jako v roce 2018 tak 
připadne na financování SCS ČUS 60,15 milionu 
korun a na financování údržby sportovních center 
ve vlastnictví ČUS 4,85 milionu korun.

VV ČUS v této souvislosti kriticky poukázal 
na to, že celková výše dotace MŠMT pro zdaleka 
největší sportovní organizaci je neúměrně nízká, 
zejména při porovnání s dotačními prostředky, 
které obdržely další střešní sportovní organiza-
ce. Částka 65 milionů korun totiž neumožňuje 
prakticky žádný rozvoj SCS ČUS při rozšiřování 
či zkvalitňování služeb, jejich personálního ob-
sazení nebo zvyšování osobní motivace pracov-
níků. Dochází tak postupně ke stagnaci a k pro-
dlužování současného stavu, který už dosáhl 
hranice únosnosti z hlediska nízkých mezd a na-
růstajícího generačního problému, neboť velká 
část zaměstnanců už dosáhla důchodového věku.

Přitom sportovní kluby a tělovýchovné jed-
noty služby, které zajišťuje 89 Servisních cen-
ter sportu ČUS, potřebují a také ve vysoké míře 
využívají. Nedávný exkluzivní výzkum ČUS potvr-
dil, že se to týká 86 % sportovních klubů a tělový-
chovných jednot. Role SCS ČUS je v tomto případě 
nenahraditelná, neboť klubům a jednotám posky-
tují například administrativní a ekonomický servis 
(dotace, účetnictví, správu informačního systému 
ČUS, metodiky atd.), podílejí se na vzdělávání 

Marek Hájek, místopředseda České unie sportu

dobrovolníků ve sportu, organizují amatérské 
soutěže pro veřejnost a podílejí se na spoluvytvá-
ření podmínek pro rozvoj sportu v daném území.

VV ČUS vyjádřil přesvědčení, že právě vznik Ná-
rodní agentury pro sport by měl v budoucnu při-
spět k nápravě aktuálního stavu a ke konečně sys-
témovému řešení při rozdělování státních dotací.

V dalším průběhu schůze VV ČUS podpořil 
částkou 200 000 korun projekt sportovních akcí 
pro seniory „ČUS Sportovní hry seniorů – Pohyb 
a sport pro seniory“. Počet seniorů v populaci se 
neustále zvyšuje a stávají se tak důležitou cílovou 
skupinou pro Českou unii sportu. Součástí projek-
tu je 22 akcí pořádaných po celé České republice, 
z nichž patnáct je celokrajského významu. 

VV ČUS také schválil udělení záštity 22. roční-
ku festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec 
a 3. ročníku seriálu turistických výšlapů Nahoru 
na horu, pořádaného s podporou Českého rozhla-
su, mediálního partnera ČUS.

 Autor: KT ČUS
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Poslanci 18. června prosadili vznik Národní 
sportovní agentury, když přehlasovali veto 
Senátu. Pro vznik agentury, která má pře-
vzít od Ministerstva školství sportovní agendu 
včetně dotací, hlasovali téměř těsnou většinou 
po skoro tříhodinové debatě. 

Vznik agentury, o které nyní bude rozhodovat 
prezident Miloš Zeman, v závěrečném hlasování 
podpořilo 102 ze 171 přítomných poslanců. Pro pře-
hlasování horní komory bylo třeba 101 hlasů. Agen-
tura má vzniknout na základě poslanecké novely 
o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý ho-
kejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan 
Hnilička. O vedení agentury se bude ucházet.

Předsedu nové agentury jmenuje a odvolává 
vláda na návrh předsedy vlády. Funkční období 
předsedy, který má mít dva místopředsedy, je 
šest let, předseda může být jmenován opětovně. 

Vznikne Národní sportovní agentura,  
poslanci přehlasovali Senát

„Vznik Národní sportovní agentury vítá-
me, ačkoliv dlouhodobě stojíme o zřízení sa-
mostatného ministerstva, které jediné může 
svou autoritou prosadit zásadní změny správy 
této stále důležitější společenské oblasti. ČUS 
měla možnost novelu zákona o podpoře spor-
tu ve fázi příprav připomínkovat – samozřejmě 
pouze sportovní rozměr celé věci. 

Od agentury si slibujeme, že pomůže posílit 
podporu ve sportu v celé jeho šíři. Měla by začít 
naplňovat vládou přijatou koncepci rozvoje spor-
tu, což dosud nikdo systémově nedělá. Ve spor-
tovních klubech a tělovýchovných jednotách 
ubývají dobrovolníci, kteří se starají o každoden-
ní fungování klubů, připravují tréninky pro děti 
nebo různé turnaje, soutěže. Sportoviště stárnou 
a není na jejich provoz a údržbu. Zároveň zcela 
upadla propagace pohybových aktivit a zdravého 
životního stylu – to musí být také parketa agentu-
ry. V rodinách rozhodně pohyb a sport většinově 

podporu nemá, ve školách se výuka sportu roz-
hodně nezlepšila, děti jsou čím dál více pohybově 
negramotné a tloustnou, což představuje v bu-
doucnu zátěž na státní výdaje ve zdravotnictví. 

Úkolů pro agenturu je víc než dost a agenda 
je velmi důležitá. Není to jen o financování, 
které se musí samozřejmě posílit, ale také zdo-
konalit ve prospěch sportu. Česká unie sportu 
dlouhodobě podporuje transparentní financo-
vání, mimo jiné i přímé financování sportov-
ních klubů a jednot, a to na základně jasných 
a měřitelných parametrů. Kluby potřebují také 
podporu provozu a údržby sportovišť. 

Věříme, že agentura vše postupně správně 
nastaví a zvládne také rychlejší administraci 
dotací, aby se dala sportovní činnost plánovat. 
Důležitá bude také intenzivnější podpora pro 
trenéry a cvičitele dětí a mládeže. Tam je sport 
ohrožen nejvíce.“ Autor: KT ČUS

Na vznik Národní sportovní agentury zareagovalo vedení České unie sportu  
následujícím prohlášením:

Milan Hnilička se bude ucházet o vedení 
Národní sportovní agentury.

Předsedou agentury bude moci být osoba starší 30 
let, která má nejméně pětileté zkušenosti v řídící 
funkci ve sportu.

Poradním orgánem se má stát agenturou zří-
zená Národní rada pro sport, která by měla mít 
minimálně 15 členů.

Reakce České unie sportu 
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„Sportovní prostředí dlouhodobě prahlo 
po tom, aby mělo vlastní rozpočtovou kapitolu. 
Pevně věřím, že se to změní k lepšímu. Milan 
Hnilička odpracoval obrovský kus práce k tomu, 
aby ta agentura vznikla. Já si tudíž myslím, že 
ho to stálo určitě velké úsilí, které bylo završeno 
úspěšným hlasováním v parlamentu, takže beze-
sporu zatím prokázal, že jde správnou cestou. 
První milník má za sebou, ale 
pokud se bavíme o úskalí, tak 
přeji, aby přechod byl plynu-
lý. Uvědomuji si, že na agen-
turu čeká obrovské penzum 
práce.“ 

LIBOR VARHANÍK
předseda Českého  
atletického svazu

„Do národní sportovní agentury vkládáme na-
děje. Zejména menší sporty 
v minulosti zastání u MŠMT ne-
našlo – byly mnohdy pod jejich 
rozlišovací úroveň. Z toho dů-
vodu věříme, že se situace pod 
vedením nového úřadu zlepší.“

FILIP HOBZA
předseda České asociace 

amerického fotbalu

„Nejen za squash, ale za celý český sport vnímáme 
vznik Národní sportovní agentu-
ry jako přínosný krok. V sou-
časné době chybí větší stabili-
ta, aby sportovní svazy mohly 
koncepčně pracovat a plánovat 
v horizontu několika let.“

DAVID TOMÁNEK
metodická komise České 

asociace squashe

„Jsem rád, že se České unii sportu povedl 
první krok k dosažení samostatného Ministerstva 
sportu. Dobře znám agendu sportu od nejmen-
ších klubů, národních svazů a střešních organi-
zací, takže to jednoznačně pozitivně kvituji. 
Posílit a osamostatnit aparát 
péče o sport je jediná cesta, 
jak mu pomoci. Jestli někdo 
říká, že ne, tak sportu nero-
zumí už od základních člán-
ků.“ 

JAN BOHÁČ
předseda Českého  

svazu kanoistů

„Je to krok správným směrem, agentura by 
měla zajistit větší samostatnost sportu. Dosud 
byl sport součástí Ministerstva školství jako 
menšinová agenda. Nyní bychom měli mít samo-
statný institut a organizaci, v jejímž čele bude 
stát člověk s plnou odpovědností. Samostatné 
ministerstvo by bylo hezké, ale patrně to není 
na pořadu dne, ve státní sféře je trend spíše 
snižovat administrativní zátěž. V současné době 
spíše vnímám souběh dvou institucí na začátku 
– na jedné straně vznik agentury a na druhé 
´dobíhání´ odboru sportu na MŠMT. Z provoz-
ního pohledu bude důležité, aby vše klapalo 
a nestávalo se, že dojde ke zpoždění vypiso-
vání programů. Myslím si, 
že Milan Hnilička je kompe-
tentní člověk na svém místě 
a za dobu, co má přípravu 
agentury na starosti, proká-
zal své schopnosti. “

MAREK PAKOSTA
předseda Českého  

volejbalového svazu
 

 Autor: KT ČUS

Hlas sportovních svazů:  
Agentura je krok správným směrem

Ke vzniku Národní sportovní agentury se vyjádřili také mnozí předsedové či zástupci národních 
sportovních svazů. Ve svých prohlášeních se vesměs shodují, že pro český sport to nepochybně 
znamená krok správným směrem. Vybíráme některé z jejich reakcí:
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Valná hromada ČUS vítá schválení novely zákona 
o podpoře sportu – agentuře nabízí součinnost

Jedním z klíčových bodů 37. valné hromady Čes-
ké unie sportu, která se uskutečnila ve středu 
19. června v Nymburce a jíž se zúčastnilo 134 
delegátů, byla reakce na vznik Národní spor-
tovní agentury. Drtivá většina delegátů z národ-
ních sportovních svazů, tělovýchovných jednot 
a sportovních klubů přivítala novelu zákona 
a podpoře sportu, kterou 18. června odhlaso-
vala poslanecká sněmovna. ČUS zároveň nabízí 
součinnost v jejím úsilí o nastolení standardních 
poměrů v oblasti státní podpory sportu.

„Vznik agentury je jednou z nejvýznamněj-
ších událostí. Sport má konečně jasnou autoritu 
na vládní úrovni. Valná hromada uložila vedení ČUS 
jednat s představiteli veřejné moci s cílem prosa-
dit jasné a spravedlivé podmínky. Jsme na to při-
praveni,“ vyhlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Posílení institucionálního zastoupení
Posílení institucionálního zastoupení sportu 

v České republice – tak hodnotí valná hromada ČUS 

vznik Národní sportovní agentury. Největší spor-
tovní spolek v ČR však zároveň dlouhodobě stojí 
o zřízení samostatného ministerstva, které jako 
jediné může díky své autoritě prosadit zásadní 
změny v této stále důležitější společenské oblas-
ti. „Agenturu bereme jako významný dílčí způsob 
v naplnění tohoto dlouhodobého cíle. Věříme, že 
v budoucnosti ministerstvo vznikne,“ prohlásil Mi-
roslav Jansta a uvedl, že ČUS měla možnost novelu 
zákona o podpoře sportu ve fázi příprav připomín-
kovat z hlediska její sportovní náplně.

Hlavní požadavky ČUS v rámci novely se týka-
ly víceletého financování, možnosti poskytování 
příspěvků členským subjektům přímo, financová-
ní činnosti sportovních organizací (nikoliv pouze 
sportovní činnosti) a programové financování – ni-
koliv jednorázové „projekty“. „Sport musí mít 
od státu vyšší dimenzi podpory a zastoupení,“ 
prohlásil Miroslav Jansta.

Valná hromada v rámci usnesení pověřila Výkon-
ný výbor ČUS, aby jednal s představiteli sportov-
ního prostředí a veřejné moci (státní správa a sa-
mospráva) s cílem posílit podporu do této oblasti. 

ČUS je stabilizovaná, oddlužená a funkční
Největší sportovní organizace v ČR od svého 

založení vystupuje v zájmu svých členů s cílem 
vytvořit podmínky pro sport a pohybové aktivi-
ty. Nic na tom nemění ani obvinění, ke kterému 
došlo před dvěma lety v tzv. kauze sportovních 
dotací. V současné době je vyšetřování ukončeno 
a čeká se na soudní řízení. 

„Hájili jsme zájem ČUS, upozornili jsme na ne-
existenci kritérií a neoprávněné výhody v procesu, 
který nebyl veřejnou zakázkou, a upozornili jsme 
na zneužití neexistence kritérií dělení dotací. Čtyři 
znalecké posudky skončily ve prospěch ČUS,“ při-
pomněl Miroslav Jansta. Vrchní soud navíc v roz-
sudku o zrušení zajištění majetku představitelů 
ČUS vyjádřil pochybnosti o důvodnosti obvinění.

Česká unie sportu je stabilizovaná, oddluže-
ná a naprosto funkční organizace s efektivním 
hospodařením a s konsolidovaným majetkem. 
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Byla lídrem loňských sportovních oslav v rámci 
sta let české státnosti, v jejichž průběhu zor-
ganizovala nepřehlédnutelné akce na Pražském 
hradě i ve Foru Karlín, na nichž byly vyzdviženy 
osobnosti domácí sportovní scény. Připravila také 
unikátní publikaci „100 let českého sportu 1918-
2018“, jež obdržela prestižní literární ocenění 
a celý její náklad byl vyprodán.

Ambasador Jan Železný
„ČUS bude otevírat nová témata v oblasti posí-

lení podpory sportu a pohybové aktivity občanů. 
Nikdo doposud například seriózně nechopil spo-
lečenskou odpovědnost firem. Budeme iniciovat 
a aktivizovat změnu přístupu státních a polostát-
ních obchodních společností při podpoře sportu. 
Dále budeme naléhat na obnovu základní i elit-
ní sportovní infrastruktury v ČR včetně výstav-
by a revitalizace Sportovního centra Nymburk, 
tréninkového střediska pro mládež a reprezen-
taci, do roku 2025. Ambasadorem tohoto pro-
jektu bude trojnásobný olympijský vítěz v hodu 
oštěpem Jan Železný,“ doplnil Miroslav Jansta.

Delegáti valné hromady uctili minutou ticha 
památku zemřelého člena Výkonného výboru ČUS 
Jiřího Pavlíčka a za novou členku zvolili Hanu 

Kopeckou. Za nového člena České unie sportu 
přijali Český svaz tanečního sportu.

Trvalé priority ČUS
●  transparentnost hospodaření a výkaznictví 

ve sportu;

●  spravedlivé a kontrolovatelné dotace pro 
sport;

●  podpora činnosti SK/TJ jako základny 
českého sportu;

●  posílení role a suverenity národních 
sportovních svazů;

●  posílení zastupování sportu ze strany státu 
při tvorbě legislativy;

●  rovnost postavení členů v rámci orgánů 
ČOV – současné stanovy zakládají nerovné 
postavení členů 

●  rozdělení kompetencí „střešních organizací“ 
a loajalita ve sportovním prostředí;

●  plnění „smluvních vztahů“ k partnerům ČUS 
v rámci kompetencí ČUS;

●  vymáhání naplňování státní koncepce 
rozvoje sportu.

 Autor: KT ČUS
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Soubor usnesení 37. valné hromady ČUS konané  
v Nymburce 19. června

Usnesení č. 1 
�Ke�Zprávě�o�činnosti�Výkonného�výboru�
ČUS�od�36.�valné�hromady�ČUS

37. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e

Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 36. 
valné hromady ČUS

vítá
schválení novely zákona o podpoře sportu  

konstatuje, 
že bylo dílčím způsobem dosaženo dlouhodo-

bého záměru ČUS k institucionálnímu zastoupení 
sportu na vládní úrovni formou ministerstva;

podporuje 
založení Národní sportovní agentury zejména 

v cíli nastolení rovnoprávných, jasných a ověři-
telných podmínek pro poskytování státních dotací 
do rozvoje sportu;

nabízí 
vedení Národní sportovní agentury veškerou 

součinnost v jejím úsilí o nastolení standard-
ních poměrů v oblasti státní podpory sportu 
a při koncipování plánu rozvoje českého spor-
tu;

ukládá 
Výkonnému výboru ČUS 
●  jednat s představiteli sportovního prostředí 

a veřejné moci (státní správa a samospráva) 
s cílem prosadit jasné a spravedlivé podmín-
ky pro podporu sportu a posílit tuto podpo-
ru;

●  zhodnotit dosavadní smluvní, partnerské 
a členské vztahy ve sportovním prostředí 
a ve veřejné správě (obce, kraje, stát, spol-
ky);

●  usilovat o uzavření smlouvy o dlouhodobé 
spolupráci k realizaci víceletého společné-
ho projektu s Národní sportovní agenturou, 
popř. s dalšími partnerskými organizacemi 
(např. Česká obec sokolská).

vyzývá
státní podniky a obchodní společnosti s větši-

novou majetkovou účastí státu, aby v rámci své 
sponzorské činnosti reflektovaly ve prospěch 
sportu obsah Usnesení vlády České republiky ze 
dne 14. dubna 1999 č. 334 + P k návrhu na schvá-
lení účelů, na které lze poskytovat sponzorské 
dary státními podniky a obchodními společnostmi 
s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný 
rok s tím, že sport je veřejně prospěšná činnost 
poskytovaná v celospolečenském zájmu.

apeluje 
●  opakovaně na MŠMT a Národní agenturu pro 

sport, aby podpořily výstavbu Sportovního 
centra Nymburk, univerzálního sportoviště 
pro přípravu talentované mládeže a státní 
reprezentace;

●  na jednotlivé správce rozpočtových kapitol 
státního rozpočtu, aby respektovali význam 
a nezastupitelnou prospěšnost sportu na cel-
kové fyzické, morální, sociální a ekonomické 
zdraví naší společnosti.

Usnesení č. 2
�Ke�Zprávě�Revizní�komise�České�unie�
sportu 

37. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e

Zprávu Revizní komise ČUS

Usnesení č. 3
�Ke�Zprávě�o�hospodaření�České�unie�spor-
tu�k�31.�12.�2018 

37. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 

1)  bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2018 vč. 
poskytnutých příspěvků a investic a financo-
vaných z vlastních zdrojů v roce 2018
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2)  předpokládané prioritní investice financo-
vané z vlastních zdrojů ČUS a z případných 
dotací z veřejných zdrojů od roku 2019 
a dále (část F., kapitola III. tohoto mate-
riálu)

3) bilanci státních zdrojů za rok 2018
4)  výsledek hospodaření České unie sportu 

za rok 2018 ve výši ztráty 17 439 613,90 Kč 
a její zaúčtování takto:

-  částka 17 439 613,90 Kč se zúčtovává na Ne-
rozdělený zisk (účet 932001)

ukládá 
1)  v rámci předpokládaných prioritních 

dotačních investic do národních spor-
tovních center (tj. Národní sportovní 
centrum Nymburk a Národní sportovní 
centrum Podolí) podávat příslušné žá-
dosti o poskytnutí finančních prostředků 
(dotací) a tyto upravovat dle příslušných 
Výzev/ Programů či požadavků poskyto-
vatele, a to vč. finančního rozsahu celé-
ho projektu 

2)  k podpoře modernizace Národního sportov-
ního centra Nymburk využít podpory amba-
sadorů z řad významných českých sportovců 
v čele s Janem Železným

určuje
auditora České unie sportu pro letošní rok, 

a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 
140 00 Praha 4, IČ: 45314381

Usnesení č. 4
�Ke�Zprávě�o�majetku�České�unie�sportu�
k�31.�12.�2018�

37. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 

předložený materiál

ukládá
Výkonnému výboru ČUS pokračovat v aktivitách 

směřujících k řešení majetkoprávních vztahů ve-
sportovních centrech ČUS, tj. především v otázce 
vyřešení sjednocení vlastnictví majetků v Podolí, 
na Zadově, a v Nymburku a dále pak vyhodnotit 
ztrátové, potenciálně ztrátové či dlouhodobě ne-

produktivní provozy či majetkové účasti a navrh-
nout jejich řešení.

Usnesení č. 5
�K�Dispozici�s�majetkem�ČUS�v�LA�ZADOV

37. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 

prodej části pozemku parc. č. 1621/12, zapsa-
ného v katastru nemovitostí vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pra-
coviště Prachatice, na listu vlastnictví č. 1189 pro 
katastrální území Stachy, a to společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400.

Prodej uvedené části pozemku bude uskuteč-
něn při splnění následujících podmínek:

•  prodávaná část pozemku nepřesáhne 50 m2;
•  účelem prodeje části pozemku bude výstavba 

trafostanice;
•  kupní cena bude stanovena dle znaleckého 

posudku;

zmocňuje
a)  Výkonný výbor ČUS, aby realizoval uvedený pře-

vod nemovitého majetku, tedy zejména, aby 
v souladu s rozhodnutím valné hromady zpraco-
val příslušnou kupní smlouvu, případně nejprve 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní (při zachová-
ní schválených finančních a věcných parametrů, 
které tvoří součást materiálu pro jednání valné 
hromady) a učinil další potřebné úkony směřují-
cí k převodu nemovitého majetku.

b)  Statutární zástupce ČUS k podpisu příslušné 
smlouvy, respektive smluv.

Usnesení č. 6
�K�Rozpočtu�České�unie�sportu�pro�rok�2019

37. valná hromada ČUS
s c h v a l u j e 

rozpočet ČUS pro rok 2019

bere na vědomí
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2019
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Blíží se největší sportovní veletrh  
na severu Čech

Ve Sport Parku Liberec se v sobotu 7. září 
2019 uskuteční již 14. ročník veletrhu 
Sport Live. Jde o největší sportovní vele-
trh v severních Čechách, který veřejnosti 
každoročně představí desítky klubů a od-
dílů. 

Pravidelně jej navštíví více než 8 000 ná-
vštěvníků. Právě pro svou vysokou návštěv-
nost představuje Sport Live ideální příle-
žitost, jak prezentovat jednotlivé sporty, 
přiblížit je široké veřejnosti, a především 
zahájit nábor nových členů. Současně po-
skytuje možnost ukázat dětem i rodičům 
nový sport a koníček pro volný čas právě 
na začátku nového školního roku.

Sport Live 2019 se koná v liberecké Home 
Credit Areně, kde se představí jednotlivé spor-
tovní oddíly se svými doprovodnými programy 
a ukázkami disciplín. Ani v tomto roce nebude 

chybět samostatná Fit zóna, která se zaměřuje 
na zdravý životní styl, trendy ve zdravé výživě 
i ve fitness a také se v ní budou konat užitečné 
a zajímavé workshopy. 

Registrujte svůj oddíl včas, zviditelněte 
tak na Sport Live 2019 svůj sport a zajistěte 
si zde dostatek nováčků a nadšených spor-
tovců i pro sezónu 2019/2020! Přihlásit se 
můžete na stránkách www.sportparklibe-
rec.cz/sport-live, kde také najdete aktuální 
informace o připravovaném programu vele-
trhu a všech novinkách, které letos můžete 
očekávat.

ukládá
Výkonnému výboru ČUS
1)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpoč-

tu ČUS a v oblasti vlastních zdrojů v případě, že 
některý z předpokladů nenastane nebo nasta-
nou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá 

2)  přijímat operativní rozhodnutí v oblasti stát-
ních zdrojů v případě, že některý z předpo-
kladů nenastane nebo nastanou skutečnosti, 
se kterými rozpočet nepočítá (např. navýše-
ní/snížení státních prostředků apod.)

3)  v případě obdržení prostředků ze státního 
rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s pří-
slušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
a v souladu s Podmínkami čerpání dotace

Usnesení č. 7
 K�Dodatečné�volbě�člena�VV�ČUS  

37. valná hromada ČUS – delegáti SK/TJ
v dodatečné volbě

volí
člena Výkonného výboru České unie sportu 

Hanu Kopeckou.

Usnesení č. 8
  K�Návrhu�na�přijetí�nového�svazu�
za�člena�ČUS  

37. valná hromada ČUS – delegáti národních 
sportovních svazů

s c h v a l u j e   

přijetí Českého svazu tanečního sportu 
za člena České unie sportu, z.s., Český svaz 
tanečního sportu je přijat za člena ČUS, 
za podmínky ukončení svého členství v ČASPV, 
kde je přidruženým členem. Pokud tato pod-
mínka nebude splněna do 21. 8. 2019, usne-
sení o přijetí svazu pozbývá platnosti a Český 
svaz tanečního sportu od tohoto data nebude 
členem ČUS.

http://www.sportparkliberec.cz/sport-live
http://www.sportparkliberec.cz/sport-live
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ČUS vydala Ročenku 2018

Sportmap.cz – aplikace pro sportovní fanoušky

V červnu vydala Česká unie sportu Ročenku 
2018, která je opět významným archivním do-
kumentem. Na 314 stranách tradičně nabízí bo-
hatý statistický a informační pohled na činnost 
největší sportovní organizace v České republice 
i jednotlivých národních sportovních svazů. 

Ročenka 2018 je rozdělena do tří tematických 
částí. V úvodní z nich poskytuje základní informa-
ce o orgánech České unie sportu, přehled všech 
vyznamenání udělených dobrovolným pracovní-
kům v rámci ČUS a Zprávu o činnosti Výkonné-
ho výboru ČUS od 36. valné hromady konané 20. 
června 2018. Podrobně se také věnuje oslavám 
sta let českého sportu i české státnosti, jichž byla 
právě ČUS v minulém roce hlavním iniciátorem 
i organizátorem. Součástí obsahu je také podrob-
ná analýza projektu ČUS Sportuj s námi, anket 
o Nejúspěšnějšího sportovce okresu/kraje i dal-
ších projektů, které ČUS zaštiťuje.

Druhá, nejrozsáhlejší část Ročenky 2018 obsahuje 
přehled všech sdružených 74 národních sportovních 
svazů České unie sportu. Kromě jejich vizitek přináší 
rovněž hodnocení nejdůležitějších aktivit a výsledků 

Oslavy 100 let českého sportu, které v roce 2018 zorganizovala Česká unie sportu,  
vyvrcholily 28. září obědem sportovních osobností i zástupců sportovních spolků  

s prezidentem republiky na Pražském hradě a poté slavnostním galavečerem ve Foru Karlín. 
Obou akcí se zúčastnily největší legendy českého sportu, olympijští medailisté, světoví  

a evropští šampioni či vítězové Světových pohárů.
 
 

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:
Ester Ledecká vstoupila ziskem dvou zlatých medailí na Zimních olympijských hrách 2018  

v Pchjongčcangu do sportovní historie. Oba triumfy získala v naprosto odlišných disciplínách 
- v superobřím slalomu v alpském lyžování a poté v paralelním obřím slalomu na snowboardu. 
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Sportmap.cz lze ve zkratce uvést jako mapovou 
aplikaci určenou pro každého fanouška sportu.

Cílem aplikace je propojit sportovní asocia-
ce a sdílet informace o termínech všech zápasů 
a sportovních akcí na jednom místě. Fanouškům 
dává sportmap.cz možnost vyhledat sportovní 
akce kdekoliv v ČR.

Přestože je v posledních letech pozornost upřena 
k vrcholovému sportu, sportmap.cz se snaží podpo-
řit také rekreační a menšinový sport. Pro amatérské 
sportovce má sport stále hodnotu sám o sobě, a pro-
to lze vyhledávat zápasy již od nejnižších úrovní.

Poděkování patří vedení Fotbalové asociace 
ČR, Českému volejbalovému svazu a Českému 
svazu ledního hokeje, kteří jako první poskytli 
svá data a vytvořili tím nový komunikační kanál 
určený pro širokou veřejnost.

Seznam sportovních asociací se neustále rozrůs-
tá, a tak na sportmap.cz již nyní máte přehled 
o pozemním hokeji, házené, tenisu, golfu, ho-
kejbalu, baseballu, softballu, ragby, americkém 
fotbalu, motosportu, cyklistických a běžeckých 
závodech, jezdeckém sportu a jiných. To vše 
na jednom místě!

Vizí sportmap.cz je předávat nashromážděné 
sportovní informace společně s polohou zápasu 
jednotlivým městům a obcím tak, aby s informa-
cemi bylo možné dále pracovat (např. publiko-
vat na městském webu, v městských periodikách 
nebo informačních centrech) a byly Vám, fanouš-
kům, blíže. 

Jednotlivé sportovní asociace mají uvedenou 
medializaci svého sportu na sportmap.cz zcela 
zdarma. 

 Autor: Management sportu a SCS

v uplynulém roce, seznam všech mistrů České re-
publiky i nejlepších umístění jejich reprezentantů 
na nejvýznamnějších mezinárodních soutěžích.

Třetí část zahrnuje kompletní informace týka-
jící se servisních center sportu, ať už na úrovni 
krajů nebo okresů. Čtenář zde nalezne také ob-
šírné zprávy o hospodaření a stavu majetku k 31. 
prosinci 2018, stejně jako podrobné informace 
vyplývající ze statistického šetření zaměřeného 
na aktuální stav členské základny ČUS.

 Autor: KT ČUS

Ročenka je na webu ČUS: ZDE

https://www.sportmap.cz/
https://www.sportmap.cz/
https://www.sportmap.cz/
https://www.sportmap.cz/
https://www.sportmap.cz/
https://www.sportmap.cz/
https://www.cuscz.cz/o-nas/rocenka-cus/rocenka-cus-2018.html
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Nabitý prázdninový  
kalendář  

ČUS Sportuj s námi

Letní prázdniny i začátek září jsou po celé České republice nabity množstvím nejrůznějších akcí 
zařazených do projektu ČUS Sportuj s námi. Příroda, voda, hřiště i stadiony lákají veřejnost v ja-
kémkoliv věku k zajímavým sportovním aktivitám.

Vybrané akce – červenec:
  6. 7. 2019 Putování za mistrem Janem  Rakovník

  6. 7. 2019  Městský běh Karvinou  Karviná

13. 7. 2019 22. ročník Kopřivnický drtič  Kopřivnice

17. 7. 2019 Modrá stuha Lipna    Černá v Pošumaví

20. 7. 2019 Běh do vrchu: Rokytnice – Dvoračky  Rokytnice nad Jizerou

27. 7. 2019 O Jevíčskou věž, Memoriál Přemysla Ryše Jevíčko

28. 7. 2019 Hradecký terénní triatlon  Hradec Králové

Vybrané akce – srpen: 
  3. 8. 2019 66. Volejbalová Dřevěnice  Dřevěnice

17. 8. 2019 Moravice – Letní kanoistické sjezdy (maškarní) Vítkov

18. 8. 2019 Horská kola Stupno  Stupno

21. 8. 2019 25. ročník Běhu městem Strakonice  Strakonice

24. 8. 2019 Ve Víru běháme všichni  Vír

30. 8. 2019 Karlův Krok 2019  Boží Dar

31. 8. 2019 SPOKE MTB Maraton Kralovice Kralovice
 

 Vybrané akce – září:
  1. 9. 2019 Triatlon Senohraby  Senohraby

  7. 9. 2019 Mělnický festival sportu   Mělník

14. 9. 2019 Kladenský maraton   Kladno

14. 9. 2019 Open Air Kids 2019   Praha

19. 9. 2019 K-Tour 2019 – Lipenská koloběžka – štafety Lipník nad Bečvou

22. 9. 2019 Benešovský Běžecký Festival 2019    Benešov

28. 9. 2019 12. ročník Festival dračích lodí  Znojmo

Ostatní akce v rámci projektu Sportuj s námi naleznete  
na https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovani-za-mistrem-janem-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mestsky-beh-karvinou-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/22-rocnik-koprivnicky-drtic/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/modra-stuha-lipna/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-vrchu-rokytnice-dvoracky-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-jevicskou-vez-memorial-premysla-ryse-14-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/hradecky-terenni-triatlon-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/66-volejbalova-drevenice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/moravice-letni-kanoisticke-sjezdy-maskarni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/horska-kola-stupno-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/25-rocnik-behu-mestem-strakonice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ve-viru-behame-vsichni-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/karluv-krok-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/spoke-mtb-maraton-kralovice-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/triatlon-senohraby-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/melnicky-festival-sportu-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kladensky-maraton-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kladensky-maraton-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/k-tour-2019-lipenska-kolobezka-stafety/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/benesovsky-bezecky-festival-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/12-rocnik-festivalu-dracich-lodi-ve-znojme-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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Ve dnech 10. a 11. června patřily Prachatice 
sportujícím dětem – 1 350 žáků z prvních až pá-
tých tříd se na zdejším Městském stadionu za-
pojilo do pátého ročníku náborové akce Pojď si 
vybrat, co tě baví. Za krásného slunečného po-
časí si mohli vyzkoušet na dvanácti stanovištích 
základy různých sportovních disciplín. 

Na to, jak si vedou, navíc dohlížely legendy 
českého sportu – fotbalisté Antonín Panenka, 
Karol Dobiaš, Horst Siegl, atletky Jarmila Kra-
tochvílová a Ludmila Formanová, veslař Václav 
Chalupa či hokejista David Pospíšil. Mezi hosty 
byl také vládní zmocněnec pro sport a designova-
ný šéf Národní agentury pro sport Milan Hnilička.

Akce byla součástí projektu České unie sportu 
ČUS Sportuj s námi.

„Kromě tradičních účastníků z Prachaticka le-
tos přijely i děti z dalších míst regionu – napří-
klad z Volar či Lhenic. V nabídce se objevilo proti 
předcházejícím letům mnoho nových sportovních 
odvětví jako rybolovná technika, softball nebo 
discgolf. Většinou nás oslovili samotní trenéři, 
kteří zjistili, že je akce úspěšná a sportovní klu-

by mohou tímto způsobem prezentovat svůj sport 
a zlákat nové zájemce. Je vidět, že podobné akti-
vity děti opravdu baví a že si dokáží vybrat sport, 
který je jim nejbližší,“ uvedla Radovana Kutlá-
ková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, 
které bylo společně s Okresním sdružením ČUS 
Prachatice pořadatelem celé akce.

V průběhu dvoudenního sportování si malí 
účastníci vyzkoušeli atletiku, hokejbal, triat-
lon, sportovní rybolov, discgolf, tenis, fotbal, 
judo, baseball, veslování, MMA a jumping (tram-
polínky). Na každém stanovišti byli k dispozici 
zkušení trenéři, kteří dětem konkrétní disciplínu 
představili a předvedli. V případě, že je zaujala, 

mohli se zaregistrovat 
do příslušného oddílu.

Podpořit mladé spor-
tovce tradičně dorazily 
také české sportovní 
hvězdy, takže se to 
v Prachaticích hemžilo 
olympijskými či světo-
vými medailisty. „Jsem 
zde už potřetí a musím 
říct, že akce je pokaždé 
výborně připravená. Sám 
vždycky okouknu sporty 
související s veslováním, 
abych viděl na trenažé-
ry, které se jindy pou-
žívají převážně během 
zimní přípravy v tělo-
cvičnách. Je tu spousta 
dětí, které rády sportují, 
to je strašně fajn,“ po-

chválil průběh akce i její atmosféru Václav Chalu-
pa, stříbrný olympijský medailista na skifu.

Sportovnímu festivalu Pojď si vybrat, co tě baví 
ještě předcházela v pátek 7. června v prachatic-
kém divadle beseda se známými sportovními osob-
nostmi, kterou uváděl Vojtěch Bernatský z České 
televize. Jejími hosty byli lyžařka Kateřina Neu-
mannová, fotbalisté Pavel Horváth a Pavel Ka-
roch i hokejista David Pospíšil. Autor: KT ČUS

V Prachaticích sportovalo pod dohledem  
legend 1 350 školáků
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Díky, trenére: Top 16 letošního roku je na světě
Hotovo, vybráno! Seznam Top 16 jubilejního 
pátého ročníku akce Díky, trenére je odtajněn. 
Kandidáti na titul Trenér mládeže 2019 pochá-
zejí ze všech možných koutů České republiky. 
Zastoupeny jsou nejpopulárnější, ale také méně 
známé sporty.  

Po všech kolech hodnocení a velmi těžkém 
rozhodování je vybráno šestnáct zástupců trené-
rů mládeže, kteří mají šanci bojovat o titul Tre-
nér mládeže 2019. Postup jednotlivých trenérů 
do dalších bojů samozřejmě nestojí jen na jejich 
zaslaných materiálech. Trenéři byli postupně ově-
řováni u jednotlivých sportovních svazů, případně 
u sportovních klubů, kolegů a známých. 

„Všichni letos postupující trenéři – i ti, kteří 
již byli v Top 32 – jsou správnými reprezentanty 
trenérů dětí a mládeže. Je-
jich práce je nedocenitelná 
a tímto projektem se snaží-
me na ni upozornit. Věříme, 
že pokud trenéři uvidí práci, 
zkušenosti, radosti i starosti 
svých kolegů z jiných sportů, 
může je to navzájem inspiro-
vat a motivovat k další práci,“ 
říká za celý tým projektu Petr 
Rydl, hlavní organizátor akce.

Na postupující trenéry 
a trenérky se nyní přijede 
podívat štáb Díky, trenére. 
Nahraje si jejich trénink 
a s každým připraví přátel-
ský rozhovor. Z natočených 
materiálů budou vyrobeny 
medailonky, které budou po-
stupně vycházet v průběhu léta. Začátkem září 
bude vybrána porotou finálová osmička nejlep-
ších, která se 3. listopadu utká v Praze v boji 
o titul na Dnu trenérů mládeže. Tato akce bude 
stejně jako v předchozích ročnících především 
koncipována jako oslava dětského trénování. Hrát 
se bude o ceny za nejméně 180 tisíc korun.

A kdo o takové ceny bude usilovat? Například 
trenér dobrovolných hasičů. Pozornost bude pou-
tat také trenér šachu z Krnova, trenér aikida či 

trenérka skoku přes švihadla z Řevnic. „V tom je 
síla tohoto projektu. Nejde nám o masovost jed-
notlivého sportu, ale hlavně o příběh a záslužnou 
činnost jednotlivých trenérů,“ připomíná Petr 
Rydl.

Sportovní a společenská akce chce ocenit ty, 
kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí a nau-
čí je mít sport rády, smysl pro povinnost a fair 
play. Zároveň z nich vychová nejenom dobré 
sportovce, ale i dobré lidi. Přihlásit svého oblí-
beného trenéra či trenérku do ankety mohl kdo-
koliv. Vlastně už tím upozornil na jeho schop-
nosti a veřejně mu poděkoval za jeho záslužnou 
práci s dětmi, kterou provádí po zaměstnání 
ve svém volném čase, o víkendech a často bez 
odměny.

„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost 

tisícovek trenérů, která není společensky oceně-
na tak, jak by si zasloužila. Mnozí se věnují dětem 
z lásky k nim a svému sportu bez odpovídající od-
měny. Se vší skromností se pokoušíme aspoň čás-
tečně to napravit, “ doplňuje Petr Rydl.

 Autor: KT ČUS

Více info o projektu na www.dikytrenere.cz

Video – průběh minulého ročníku: https://
www.youtube.com/watch?v=dS2ZVCTlfF8

http://www.dikytrenere.cz
https://www.youtube.com/watch?v=dS2ZVCTlfF8
https://www.youtube.com/watch?v=dS2ZVCTlfF8
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Anabolika ohrožují zdraví i kariéru
Polský ministr sportu a cestovního ruchu a dříve 
také atletický reprezentant v běhu na 400 m Wi-
told Baňka byl na pravidelném zasedání nejvyšší-
ho orgánu Světové antidopingové agentury WADA 
– výboru nadace – navržen jediným kandidátem 
na post prezidenta této organizace. Sir Craig Re-
edie, jemuž končí funkční období k 31. prosinci 
2019, již nebude svůj mandát obhajovat.

Prezident, viceprezident, členové výboru nada-
ce a výkonný výbor jsou voleni na tříleté období 
s nástupem do funkcí od 1. ledna 2020.

Ve Vesmíru o anabolikách
V květnovém čísle časopisu 

Vesmír vyšel článek s názvem: 
„Svaly z prášků, svaly v práš-
ku?“, který se podrobně zabývá 
škodlivostí anabolik na lidský 
organizmus. Jako jeho motto 
by mohl posloužit citát: „Umělé 
zvýšení výkonnosti, nárůst svalů, ale i sebevědo-
mí, bez ohledu na důsledky, láká mnohé dospí-
vající chlapce, manažery, ba i ženy ve vedoucích 
pozicích.“ 

Anabolika totiž nevyhledávají jen výkonnostní 
a vrcholoví sportovci, ale ve velké míře i rekreační. 
Je také smutnou skutečností, že anabolika zneuží-
vají také lidé zcela mimo sport. Všichni v nich hle-
dají posilu ve své sociální skupině, zlepšený fyzický 
zjev a sebevědomější chování. Často užívají kombi-
nace více steroidů včetně takových, které medicína 
pro nežádoucí účinky dávno opustila, nebo dokonce 
nikdy neprošly klinickým testováním.

Některá náhlá úmrtí sportovců vzbuzují důvod-
né podezření, že pravou příčinou úmrtí byly prá-
vě anabolika. Dnes již také víme, že následkem 
nevyváženého růstu svalů se zvyšuje nebezpečí 
natržení a současně poškození úponů a šlach. 

Anabolika se přitom u nás nedají legální cestou 
koupit. Náš trestní zákoník na ně pamatuje i pří-
slušným paragrafem č. 289, odstavcem 4. 

Další nebezpečí číhá jak pro rekreační, tak 
i výkonnostní sportovce, ale i pro další konzu-
menty v případě, že si obstarají steroidy z čer-
ných dodávek tohoto zboží přes fitness centra 
nebo internet. Často až dodatečně zjistí, že 
kvalita ani kvantita výrobků neodpovídá obsa-
hu na přebalech. Záměna dražšího anabolika 
za levnější s vyšším rizikem vedlejších účinků 
není vzácnost. 

Nedávno byla zveřejněna statistika analýz do-
pingových přípravků zadržených na švýcarské hra-
nici za roky 2013–2014. Téměř tři čtvrtiny z celko-

vého počtu (889 z 1 190) činila 
anabolika. Pouze u 41 procent 
z nich souhlasila látka a její ob-
sah s údaji na obalu. U dalších 
23 procent doprovázely udá-
vaný steroid jiné, neuvedené, 
v 31 % bylo zcela jiné anaboli-
kum, v 6 % přípravků dokonce 

neobsahovalo žádné aktivní látky.

Nesmírně záludným protipólem vědomého uží-
vání anabolik je nedeklarovaný výskyt anabolik 
v potravinových doplňcích.  I tak se mohou stát 
výkonnostní a vrcholoví sportovci dopingovými 
hříšníky. 

Urychlení růstu a regenerace svalů má zajis-
tit „speciální“ kombinace proteinů, esenciál-
ních aminokyselin a vitamínů. Někteří nekalí 
výrobci však do těchto přípravků přisypáva-
jí i něco navíc – třeba anabolika, pro zvýše-
ní jejich účinnosti. Špičkoví sportovci se pak 
při dopingové kontrole dostávají do prekérní 
situace a netuší, čím se zasloužili o pozitivní 
dopingový nález.

Sportovcům tak můžeme poradit jediné – dob-
rou a vyváženou stravu nelze plnohodnotně ničím 
nahradit. Získat svaly, či zlepšit regeneraci s po-
mocí různých prášků, tyčinek, gelů a jiných látek 
je nebezpečné a může ohrozit zdraví i kariéru 
sportovce.    

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.  
V sekci Vzdělání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.

http://www.antidoping.cz
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Právní odpovědnosti trenérů a cvičitelů již byla 
na stránkách Zpravodaje ČUS věnována pozor-
nost několikrát. Přesto je dobré si některé prin-
cipy opětovně připomenout, a to v terminologii 
nového občanského zákoníku. Novým občan-
ským zákoníkem došlo v úpravě odpovědnosti 
za způsobenou škodu (nově koncipováno jako 
povinnost nahradit újmu) v rámci občanskopráv-
ních vztahů k určitým změnám, nicméně základ-
ní principy zůstaly zachovány. 

V občanském zákoníku je upravena jednak 
obecná povinnost nahradit újmu s tím, že jsou 
stanoveny podmínky jejího vzniku. Posouzení 
skutečnosti, zda byly, či nebyly tyto podmínky 
naplněny, je vždy nutné posuzovat podle kon-
krétních okolností případu, kterých může být 
nepřeberné množství. Z tohoto důvodu je tedy 
otázka vzniku této povinnosti jako máloco závislá 
na individuálním posouzení.

Občanský zákoník dále upravuje celou řadu 
zvláštních povinností nahradit újmu se samo-
statně stanovenými předpoklady (většinou 
přísnějšími). Zvláštnost těchto úprav spočívá 
zejména v tom, že ke vzniku povinnosti nahra-
dit újmu se zde nevyžaduje zavinění škůdce. 
Jinak řečeno ten, kdo způsobil škodu, je povi-
nen ji nahradit, ať už jí zavinil či nikoli. Patří 
sem jednak případy, kdy má zvláštní úprava 
sloužit k zajištění větší ochrany poškozených 
u činností, které jsou určitým způsobem ne-
bezpečné či riskantní (typicky provoz vozidla, 
plavidla či letadla) a dále sem nově spadají 
případy, kdy dojde k porušení smluvní povin-
nosti, tedy povinnosti, kterou na sebe škůdce 
sám vzal.

Obecná povinnost nahradit újmu (škodu):
U trenéra/cvičitele bude připadat v úvahu nej-

spíše pouze vznik této obecné odpovědnosti. Aby 

Poradna: Právní odpovědnost trenérů a cvičitelů
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byla založena obecná povinnost nahradit újmu 
(vzniklou na majetku, na zdraví, případně i ne-
majetkovou újmu), musí být splněny následující 
předpoklady:

1.��Na� straně� škůdce� dojde� k� porušení� určité�
povinnosti.

Porušená povinnost může být stanovena zejmé-
na:

-  právními předpisy; buď se může jednat o růz-
né speciální povinnosti anebo se může jednat 
o obecnou povinnost stanovenou §2900 obč.
zák., který stanoví, že „každý je povinen 
počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 
k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 
nebo vlastnictví jiného“

- dobrými mravy
-  jinými než právními předpisy – např. interní-

mi předpisy spolku, bezpečnostními předpisy, 
stanovami, různými řády apod.

2.�Vnikne�újma�(škoda).

3.��Mezi�porušením�povinnosti�a�vznikem�újmy�
(škody)�existuje�vztah�příčiny�a�následku.

4.��Odpovědná�osoba�porušení�povinnosti�zavi-
nila.

Porušit povinnost lze buď úmyslně, nebo z ne-
dbalosti. Tím je míněna forma zavinění, které 
tedy může být buď úmyslné (škůdce chce schvál-
ně škodu způsobit) nebo z nedbalosti. Občanský 
zákoník pak rozlišuje, jaká povinnost (viz bod 1) 
byla porušena a podle toho stanoví, zda je třeba, 
aby tato povinnost byla porušena úmyslně, nebo 
postačí i nedbalost.

Při porušení povinnosti stanovené zákonem 
se hradí újma (škoda) způsobená jak úmyslně, 
tak z nedbalosti. Navíc zavinění nedbalostní se 
předpokládá. To znamená, že je na škůdci, aby 
prokázal, že porušení povinnosti nezavinil ani 
z nedbalosti. Naopak úmysl se nepředpokládá 
a musel by být prokázán ze strany poškozené-
ho. 

Při porušení povinnosti, která vyplývá z dob-
rých mravů, se hradí jen újma (škoda) způsobená 
úmyslně.

Lze předpokládat, že u trenérů/cvičitelů nebu-
dou v praxi nastávat případy, kdy by snad újmu 
(úraz) způsobit chtěli.

Náhoda 
Jestliže některý z výše uvedených předpokladů, 

které jsou uvedeny pod body 1-4 chybí, odpověd-
nostní vztah ve smyslu výše uvedeném nevzniká 
a škoda byla způsobena náhodou. Tedy v případě 
náhody nikdo není povinen žádnou škodu nahradit 
s jednou výjimkou. Občanský zákoník totiž nově 
upravuje speciální odpovědnost za škodu vzniklou 
náhodou, a to tak, že škodu způsobenou náhodou 
je povinen nahradit pouze ten, kdo dal k náhodě 
podnět. To znamená, že škůdce sice přímo svým 
jednání újmu (škodu) nezpůsobil, ale jeho jedná-
ní vedlo k tomu, že škodě nebylo možné zabránit. 
Např. se může jednat o to, že škůdce poškodí ně-
jaké kontrolní zařízení, které slouží k odvrácení 
náhodné škody.

Níže jsou uvedeny odpovědi na některé dotazy 
vztahující se k problematice odpovědnosti trené-
rů.

● Kdy je trenér povinen nahradit škodu?
Ve většině případů vykonává trenér svoji čin-

nost v rámci sportovního klubu či tělovýchovné 
jednoty. Pokud v tomto případě nepřekročí své 
pravomoci, pak případnou újmu (škodu) bude po-
vinen nahradit třetím osobám klub nikoli trenér. 
Vůči trenérovi, který škodu způsobil, respektive 
zavinil, však vzniká tzv. regresní nárok, tj. klub 
může po trenérovi požadovat náhradu za to, co 
musel sám plnit poškozeným osobám.

●  Jakou kvalifikaci musí mít osoba, která vede 
trénink?
Pokud jde o kvalifikaci osoby, která vede tré-

nink, pak v případě, kdy je tato činnost vykoná-
vána osobou na základě jejího členského vztahu 
ke klubu, pak obecně závazné právní předpisy 
žádnou speciální kvalifikaci nevyžadují. Shodné 
platí i u většiny případů, kdy je tato činnost pro-
váděna na základě zaměstnaneckého poměru či 
jiného pracovně-právního vztahu. Určitá odborná 
kvalifikace je požadována v případech, kdy je čin-
nost spočívající v poskytování tělovýchovných slu-
žeb vykonávána osobou na základě živnostenské-
ho oprávnění nebo, když živnost provozuje klub 
(požadavky na odbornou kvalifikaci jsou upraveny 



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 6/2019

18 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

zákonem č. 455/1991Sb. o živnostenském podni-
kání v platném znění a jsou podmínkou, bez její-
hož splnění by vůbec nebylo živnostenské opráv-
nění vydáno). Nicméně z hlediska možného vzniku 
odpovědnosti za vznik škody (hlavně pak úrazu) 
lze doporučit, aby vedení tréninku bylo svěřeno 
osobě, která s ní má určité praktické zkušenosti, 
i když tyto nemusí být podloženy nějakým úřed-
ním osvědčením. Uvedené ovšem nevylučuje, aby 
určité kvalifikační požadavky na vedení tréninku 
byly vyžadovány v rámci sportovně technických 
pravidel daného sportu (např. předpisy národního 
sportovního svazu).

●  Jaké podmínky je nutné při tréninku splnit 
z hlediska bezpečnosti?
Bezpečnostní pravidla při výkonu sportovní čin-

nosti nejsou stanovena žádným obecně závazným 
právním předpisem. Navíc se požadavky na bez-
pečnost budou lišit v závislosti na provozování 
konkrétního druhu sportovní činnosti. Proto je 
v tomto ohledu hlavní zajištění dodržení pravidel 
a předpisů daného sportu, protože ty nejlépe od-
rážejí zkušenosti s provozováním určité sportovní 
činnosti (např. nutnost zajištění dostatečné péče 
o výstroj a výzbroj sportovce, nutnost zohlednit 
klimatické podmínky, věk a schopnost sportovců 
atd.). Ale může se jednat i o další předpisy např. 

sportovního svazu k zajištění co nejbezpečnějšího 
provozování daného sportu (různé řády, směrnice 
apod.). Je vhodné tato pravidla rámcově stanovit 
a seznámit s nimi účastníky sportovní akce (ať se 
jedná o trénink či sportovní závod).

●  Je možné nějakým způsobem pojistit odškod-
nění za úraz?
Zde je možné uvést zejména dva způsoby 

pojištění pro případ úrazu, respektive jeho 
odškodnění. Předně může být pojištěn sám po-
škozený pro případ vzniku úrazu (jiné škody). 
V tomto případě je pojistnou událostí samotný 
úraz (jiná škoda) a na základě toho je pojišťov-
nou nahrazena vzniklá škoda. Pokud by za vznik 
úrazu v konkrétním případě někdo odpovídal, 
pak by proti němu mohla pojišťovna uplatnit 
svůj regresní nárok (náhradu toho, co sama pl-
nila).

Dále je možné, aby se fyzická osoba (cvičitel, 
trenér) nebo právnická osoba (SK/TJ) pojistily 
pro případ vzniku jejich odpovědnosti za škodu. 
To znamená, že pokud svým jednáním způsobí 
škodu (úraz) a za tuto budou odpovídat, jejich 
povinnost z odpovědnostního vztahu a to zejména 
povinnost k náhradě vzniklé škody přebírá pojiš-
ťovna (vznik odpovědnosti, respektive její stano-
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Česká republika během letošního jara opět 
prokoukla, a to díky dobrovolníkům, kteří pod 
hlavičkou akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
provedli úklid snad v každém koutě naší země. 
Česká unie sportu je jedním z partnerů toho-
to projektu a do úklidových prací v přírodě, 
městech a obcích se zapojily také stovky členů 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

„Podle údajů, které máme k dispozici, se bě-
hem jara konalo 3 458 úklidových akcí, do kte-
rých se zapojilo téměř 145 000 
dobrovolníků. Jedná se o re-
kordní účast a již během jara 
se podařilo překonat počet 
dobrovolníků, který s námi 
uklízel za celý loňský rok. Tito 
dobrovolníci ze svého okolí 
odstranili 2 420 tun odpadů 
a z toho se jim téměř 500 tun 
podařilo vytřídit,” shrnul dosa-
žené výsledky Miroslav Kubá-
sek ze spolku Ukliďme Česko.

Také letos byly hlavním 
tématem úklidových akcí 
pohozené pneumatiky, kte-
rých dobrovolníci napočítali  
17 700. „Vyhazovat pneumati-

ky do přírody je naprosto zbytečné, neboť již 
několik roků v České republice funguje systém 
zpětného odběru pneumatik, díky kterému 
je může každý motorista bezplatně odevzdat 
na jednom ze zhruba tří tisíc sběrných míst,“ 
uvedl další z organizátorů Radek Janoušek.

Další příležitost, jak přispět životnímu pro-
středí, budou mít zájemci krátce po skončení 
letních prázdnin – 21. září je totiž na progra-
mu Celosvětový úklidový den.

vení kompetentním orgánem, nejčastěji soudem, 
je zde pojistnou událostí).

V této souvislosti je možné zmínit, že pro 
členské subjekty České unie sportu, jsou sjed-
nány některé formy pojištění. Upozornit lze 
zejména na pojištění úrazové a pojištění odpo-
vědnosti trenérů a cvičitelů. 

Úrazové pojištění v určitém minimálním rozsa-
hu pojistného plnění je sjednáno od 1. 2. 2019 
pro celé sportovní prostředí pojistnou smlouvou 
č. 1310001770 mezi ČOV s pojišťovnou VZP, a.s. 
Na pojistné události do 31. 1. 2019 se vztahuje 
pojistná smlouva č. 4950050842 mezi ČOV a po-
jišťovnou Kooperativa, a.s. Pojištění dle této 

smlouvy se vztahuje na všechny účastníky akcí 
pořádných subjekty. To samozřejmě nevylučuje 
sjednat si další úrazové pojištění. Dle smlouvy 
č. 7721008020 uzavřené mezi ČOV a pojišťovnou 
Kooperativa, a.s. je pojištěna odpovědnost tre-
nérů, kteří vykonávají svou činnost pro subjekty 
sdružené v ČUS (SK/TJ, svazy), a to na základě 
pracovně právního vztahu (pracovní poměr, DPP, 
DPČ), na základě členského vztahu k SK/TJ/svazu 
nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským 
oprávněním. 

Více informací: https://www.cuscz.cz/sluz-
by-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Legislativně právní odbor ČUS

Účet ukliďme Česko – 2 420 tun odpadů 
a 17 700 pneumatik

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html



