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VV ČUS informoval o vypsání nových
dotačních programů
Výkonný výbor České unie sportu se sešel
na svém osmém letošním zasedání 8. října
v Praze. V úvodu jednání vyslechli jeho členové
aktuální informaci předsedy České unie sportu
Miroslava Jansty o prvních nových dotačních
programech na rok 2020, které aktuálně vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR – pro SK a TJ program Můj klub, pro národní sportovní svazy programy Repre a Talent,
a také o investiční dotaci Podpora materiálně
technické základny sportu, vypsané jak pro SK/
TJ, tak pro obce a města.
Česká unie sportu v této souvislosti vyzvala
všechny členské subjekty, aby k podávání žádostí využily služeb odborných pracovišť Servisních
center sportu ČUS v jednotlivých regionech.
Územní pracoviště ČUS jsou na tuto pomoc klubům připravena. Doporučení je vydáváno v souvislosti s vysokou chybovostí
žádostí podávaných kluby
v roce 2018 a také na základě sdělení MŠMT, které
ČUS letos písemně sdělilo,
že žádosti pro rok 2019,
které klubům administrovala SCS ČUS, byly bezchybné a mohly být dříve
zpracovány.
Miroslav Jansta dále
informoval o tom, že Národní sportovní agentura,
kterou bude řídit Milan
Hnilička, už má kompletní
vedení, neboť vláda jmenovala jejími místopředsedy Ivo Lukše a Michala Janebu. Pozitivně byla
výborem přijata zpráva, že Česká unie sportu
prošla, podle vyjádření v protokolu „bezchybně“, podrobnou kontrolou MŠMT na užití státní
dotace z Programu X, určeného na projekty pro
sportování veřejnosti za rok 2016.
VV ČUS také stanovil výši členského příspěvku
na činnost Servisních center sportu ČUS pro rok
2019, která zůstává stejná ve výši jedné koru-
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ny, za každou fyzickou osobu, člena sdruženého
sportovního klubu/tělovýchovné jednoty. Dále
projednal a schválil pokyny pro sběr statistických
dat členské základny ČUS a národních sportovních
svazů a pokyn k aktualizaci pasportu sportovních
zařízení. Oficiální statistika členské základny ČUS
k 31. prosinci 2019 bude předložena na zasedání
VV ČUS v únoru příštího roku.
VV ČUS vyhlásil nový, v pořadí sedmý ročník
projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2020. Tento
projekt dobře plní hlavní cíl – přilákat neregistrované sportovce a občany k aktivnímu pohybu.
V loňském roce se do něj zapojilo 208 000 zájemců všech věkových kategorií a zhruba stejný
počet vykazují statistické údaje i letos. V roce
2020 bude do kalendáře projektu navrženo 500
akcí z nejrůznějších sportovních odvětví pořáda-

ných po celé České republice. Celková finanční
podpora ze strany ČUS jejich organizátorům se
zvýší na čtyři miliony korun, současně získají
i významnou marketingovou a mediální podporu. Přihlašování akcí bude probíhat opět přes
používanou jednoduchou elektronickou přihlášku.
Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním
sdružením ČUS a bude umístěn také na webu projektu. Přepokládaný termín přihlášek je stanoven od 1. do 30. listopadu 2019.

Autor: KT ČUS
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Nabídka bezplatné pomoci Servisních center sportu
ČUS s administrací dotací z programu Můj klub
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách Výzvu
v programu Můj klub na rok 2020 k podání
žádostí o poskytnutí dotace na podporu
sportovních aktivit dětí a mládeže do 23
let:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva
-muj-klub-2020
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných
jednot, které se věnují sportování dětí
a mládeže.
Žádosti se podávají prostřednictvím systému http://is-sport.msmt.cz. Termín pro
podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.
Ve zveřejněné Výzvě na rok 2020 je oproti
minulé Výzvě na tento program několik změn
jako například nové přílohy k žádosti či omezení
hodinové sazby v rámci dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).
Na základě letošních zkušenosti s administrací
dotačního programu Můj klub na MŠMT, kdy hlavním důvodem zpoždění zpracování a rozhodnutí
o přidělení dotace byla vysoká chybovost v žádostech, DOPORUČUJE Česká unie sportu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám využít
asistenci s podáváním i s vyúčtováním dotace

Servisních centrech sportu ČUS v jednotlivých
okresech. Bezchybné žádosti umožňují rychlejší
administraci a přidělení dotace.
Kontakty na Servisní centra sportu ČUS naleznete zde.
Spolu s vypsáním dotací se do sportovních klubů každoročně rozšiřují různé komerční, tzn. placené asistence klubům s administrací žádostí. SCS
ČUS však poskytují tento druh služby členským
klubům bezplatně.
Autor: Management sportu
a Servisní centra sportu ČUS

Podzimní porady s informacemi o záměrech
a činnosti Národní sportovní agentury
V rámci pravidelných podzimních porad s předsedy národních sportovních svazů a předsedy
okresních i krajských organizací ČUS zařadilo vedení České unie sportu jako jeden z bodů programu představení záměrů a činnosti nově ustavené Národní sportovní agentury. Ty účastníkům
setkání odprezentují přímo zástupci této agentury a na místě také zodpoví jejich případné dotazy.
Porada se zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu, s předsedy národních sportovních svazů ve čtvrtek 14. listopadu.
Aktuální výstupy z porad budou rovněž publikovány ve Zpravodaji ČUS.
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Vláda jmenovala místopředsedy
Národní sportovní agentury
Počátkem října jmenovala vláda ČR místopředsedy Národní sportovní agentury. Ta byla zřízena 1. srpna 2019 a od 1. ledna 2020 přebírá
od Ministerstva školství kompetence v oblasti
státní politiky ve sportu. Od roku 2021 bude
připravovat a vyhlašovat dotační programy pro
sport.
Prvním místopředsedou se stal bývalý vrcholový basketbalista a odborník na dotační
programy Ivo Lukš. Druhým místopředsedou je
Michal Janeba, který naposledy působil jako náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj.
„Oba za sebou mají dlouhodobě úspěšnou kariéru a jsem přesvědčen, že je to pravá volba,
která pomůže českému sportovnímu prostředí,“
uvedl ke jmenování svých nejbližších spolupracovníků předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.
Kromě bohatých zkušeností z činnosti ve veřejném a státním sektoru či ve vysokých manažerských pozicích mají oba muži, kteří se budou
podílet na strategickém chodu Národní sportovní
agentury, také blízký vztah ke sportu.

Čtyři basketbalové tituly

IVO LUKŠ (*7. srpna 1970 ve Znojmě) má
za sebou kariéru úspěšného špičkového sportovce. Dvoumetrová
výška, do níž dorostl,
ho předurčila k basketbalu, kde byli
zpočátku jeho vzory
legendární čeští reprezentanti Stanislav
Kropilák a Vlastibor
Klimeš. Je odchovancem USK Praha a právě v jeho dresu zažil
v elitní domácí soutěži své největší triumfy. Jako křídlo nebo
pivot se podílel na dvou titulech ve federální,
československé lize a stejný počet prvenství
získal i v té české. S USK Praha se rozloučil v roce
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2005, kdy přestoupil do BK Synthesia Pardubice,
ale o rok později už ukončil svou vrcholovou dráhu.
Basketbalu se však věnuje i nadále. Založil veteránský klub bývalých známých hráčů Futuros Estrellas Veteranos a stále je také aktivním členem
týmu USK Praha C.
Po vystudování práv se stal odborníkem
na zadávání a kontrolu veřejných zakázek
a dotací spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. V roce 2005 nejprve zamířil na Krajský úřad Středočeského kraje a poté působil
na ministerstvech pro místní rozvoj i kultury.
Loni vedl půl roku také odbor sportu na ministerstvu školství. V současné době také externě
působí na Centru pro regionální rozvoj České
republiky

Náměstek z ministerstva

MICHAL JANEBA (*5. října 1964 v Táboře)
vystudoval v roce 1989 mechanizační fakultu
Vysoké školy zemědělské v Praze. Jeho první pracovní pozice
však byla spjata
se sportem, neboť
vykonával
funkci
hlavního
technika
v golfovém klubu Donalda. Po šesti letech
nastoupil jako makléř do realitní kanceláře ReMax West,
v níž pracoval rok.
V
následujícím
období působil jako
jednatel v několika firmách a v letech 1998–2005
byl předsedou představenstva i generálním ředitelem společnosti B.H. Centrum, která provozuje
pražský hotel Marriot. Později se na šest let stal
manažerem a konzultantem jazykového AZ institutu. V roce 2011 nastoupil jako náměstek pro
legislativu a cestovní ruch na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.

Autor: KT ČUS
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Marek Hájek: Jsme rádi, že vzniká sportovní
agentura. Pomoci je třeba hlavně klubům
V komplikacích se ocitly mnohé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty koncem roku. Ačkoliv zástupci MŠMT do médií prohlašovali,
že prostředky z programu Můj klub dostanou
do konce října, stále některé z nich na dotace
čekají. Regionální, krajská i okresní sdružení
České unie sportu kontaktují předsedové klubů
s obavami. Výjimkou není ani případ, kdy jeden
z klubů měl schválenou dotaci a byl zaevidován
v přehledu vyplacených finančních prostředků,
na peníze však stále čeká. „Je to velký problém. Předsedové neví, jakým způsobem mají
pracovat s náklady, aby podle předpisů dotace spotřebovali. Kluby potřebují jezdit s dětmi na soustředění kolem prázdnin, a ne teď,
když už mají po sezoně,“ uvedl MAREK HÁJEK,
místopředseda České unie sportu, na úvod rozhovoru, který by měl být v nejbližších dnech
publikován ve všech Denících.
 Co říkáte na současnou situaci v programu Můj
klub, kde stále stovky klubů a jednot také v listopadu čekají na prostředky?
„Musíme odlišit několik oblastí. Sportovní
svazy dostaly peníze a během prvního půlroku
je měly na svém účtu. Obrovské problémy jsou
však s programem Můj klub, který podporuje ze
státních peněz sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty. A to je nám líto, protože jsme byli autoři této myšlenky i programu, podporovat kluby
napřímo. Před několika lety si bývalá ministryně
Valachová usmyslela, že to nebude posílat přímo na kluby, ale přes svazy. Až když jsme přišli
s největší peticí v ČR, tak to pak s paní bývalou
ministryní hnulo. Bohužel, od jeho počátku je
problém s tím, že prostředky chodí do základních článků většinou na podzim. Přitom se jedná
o statisícové částky, někdy milionové. Utraťte
takové peníze na konci roku! Ano, můžete tvořit náklady celý rok, ale kde ty peníze mají vzít
kluby? Banky jim většinou nepůjčí, pokud jim nepomůže město nebo si to nevyberou na vyšších
členských příspěvcích, tedy v rámci zátěže rodičů, tak prostředky na svůj provoz většinou nikde
jinde neseženou. Bohužel, soukromý sektor a firmy amatérské kluby skoro vůbec nepodporují.
Situace je kritická.“
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 A komunikujete s MŠMT?
„Dáváme mnohé podněty. Upozorňovali jsme
třeba na to, že podávání žádostí je pro předsedy
klubů moc administrativně náročné. To se pro letošní rok významněji zlepšilo. Zároveň je potřeba
dodat, že na administrování více než 5 000 tisíc
žádostí není aparát MŠMT personálně připraven.
Komunikace je tedy spíše komplikovaná. Objektivně je potřeba říci, že na ministerstvu je sport
posledním kolem u vozu. I kdyby chtěl někdo něco
prosadit pro sport, tak mu úřednice pro nákup
učebnic řekne, že to tak nebude. Bohužel... Proto
jsme rádi, že vzniká Národní sportovní agentura.“
 V čem mají kluby největší problém?
„V tom, že podle schválené legislativy měly být
dotace posílány do klubů a jednot do konce března.
Je to napsané ve vládnou schváleném dokumentu
Sport 2025. To se zpravidla porušuje. Pokaždé. Někdy se jedná až o existenční problémy. Předsedové
jsou rádi za jakoukoliv pomoc, ale potřebují vědět,
kdy a jestli s prostředky od MŠMT mohou počítat.
Zároveň jsou nuceni chodit na obce a kraje, což je
v pořádku. Pro financování sportu je potřeba, aby
bylo vícezdrojové.“
 Česká unie sportu pomáhá klubům v terénu se
žádostmi o dotace. Jaké jsou výsledky této pomoci pro kluby?
„Máme informace od náměstka Karla Kováře,
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že žádosti, kterým pomáhají naši specialisté z regionálních pracovišť, jsou v naprostém pořádku.
A už mají kluby dokonce peníze na svém účtu.
To je zhruba 3 000 klubů. Jenže když nabídneme
MŠMT spolupráci, hledá všechny legislativní překážky, jak by s námi nemělo spolupracovat. Přitom bychom mohli ministerstvu významně pomoci
a celý problém vypořádat. Ne, že bychom peníze
rozdělovali, ale pomohli bychom významně s administrací.“
 Není chyba v tom, že sportovní prostředí je
v tomto směru takové poslušné. Když si třeba vezmeme zemědělce, tak ti přijdou do Prahy na traktorech, odboráři také stávkují!
„To je jeden ze zásadních problémů. Sport se
dostal do totální závislosti na státu. Když jsme
měli Sazku, měli jsme zdroje a byli jsme relativně
silní. Ve chvíli, kdy jsme o Sazku přišli, tak všechny peníze, které potenciálně mohou jít do sportu, dávají stát nebo obce přes daně. Pominu, že
sportovci jsou hodně disciplinovaní, zvyklí bojovat. Protesty sportovců by však byly naprosto neúčinné. Úředník a stát má takovou moc, že by bez
mrknutí oka mohl zastavit financování. A spousta
předsedů raději vůbec neprotestuje, protože si
nechce úředníka poštvat proti sobě. Pro zemědělce dotace představují například 30 až 40 procent
jejich celkového příjmu, oni bez nich ještě mohou
fungovat. Pro sport je to složitější. Jediná cesta
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je to, aby se dodržovaly zákony, jenže ty úředníci
obejdou, a nic se neděje. Snad jedině ve sportu
se vyplácení dotací takto prodlužuje a nikdo není
sankciovaný. Tři nebo čtyři roky se dotace posílají na podzim a nic se neděje. A proč? Protože
na MŠMT ze zhruba 140 miliard jde na sport jen
šest, což je pod rozlišovací schopnosti politiků.
Nikoho nezajímá, co se děje. Proto je důležitá
agentura, která vznikla.“
 A zanikají sportovní kluby?
„Bohužel, ano. Registrujeme to v regionech, ale
nedalo by se říci, že za to může hlavně stát. Je
to způsobené hlavně tím, že lidé, kteří se starají
o sportovní kluby a jednoty, zestárli. A tuto činnost
nemají komu předat. Zároveň průměrný věk dobrovolníků je kolem 60 let. Bohužel, mladým tato
práce zadarmo moc nevoní. Na tom se nedá postavit životní standard. Přitom jsou tito lidé označení
za bafuňáře, jen se však zapomíná na to, že oni
jsou klíčovými osobnostmi pro chod klubů. Koncepčně je to špatné. Přitom stále velká část předsedů klubů neumí a nemá čas si zažádat o dotace,
a když udělají chybu, tak je to trestné.“
 Čím si vysvětlujete, že počet dobrovolníků klesl tak výrazným způsobem? Za deset let odešlo
z těchto funkcí 50 tisíc lidí.
„Na nich stojí veškerý klubismus a fungování
klubů. Proto si myslíme, že je hodně důležité, aby
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agentura fungovala. Ale nesmí se zastavit jenom
u toho. Dneska máme několik problémů – nejenom, že nám sportoviště chátrají, ale sportoviště
jsou na pozemcích státu, který zvyšuje nájemné. Nebo dokonce nám odmítá prodat pozemky,
abychom tam mohli vybudovat sportoviště. Je to
obrovský problém. My nemůžeme nic zainvestovat a opravit. Proč by měl stát čerpat prostředky za nájem? Tak ať má tuto agendu na starosti
agentura a dává pak prostředky opět do sportu.
Rádi bychom vytvořili tlak, aby sport měl stejné
peníze jako kultura. Všechno mohlo být mnohem rychlejší. Největší zklamání byla Valachová
na MŠMT, to byla katastrofa. Za ní se spustila
problematika dotací, nevyplácení dotací. Ona zastavila čerpání peněz na několik let, její úředníci
připravili programy s nejednoznačnými kritérii,
brala sportu peníze na inkluzi. Valachová byla
největší problém pro sport v celé naší historii.“
 Patrně budete spolupracovat úzce s Národní
sportovní agenturou. Kdybyste měl vypíchnout
kromě zmiňovaných problémů, co byste chtěli řešit a v jaké další oblasti by bylo potřeba pomoci?
„Cítíme, že by bylo potřeba vytvořit koncepční
podporu pro kolektivní sporty. Více peněz pro ně,
protože kolektivní sporty jsou na tom hůře než
individuální, mají více nákladů v každém odvětví
své činnosti. Je tam problém, že se vytratila školská podpora kolektivních sportů. Kromě florbalu,
který je postaven na tom, že se hraje v tělocvič-
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nách, neexistuje jediný kolektivní sport, který by
byl úzce propojen se školou, podporou stipendií
na vyšších stupních atd. To je třeba koncepčně
nastavit. Třeba hokej, národní sport – ono to vypadá, že je vše v pořádku, ale rozhodně není. Děti
tráví čas někde i v zanedbaných šatnách, zimní
stadiony padají lidem na hlavu. Je třeba strukturovat státní peníze tak, aby šly také na sportovní
majetek v rámci investic, pohlídat, aby se peníze
dostaly do klubů a jednot – do všech regionů.
 Není problém také v tom, že si děti mohou vybrat ze široké škály sportů?
„To bych netvrdil. Sportů je plus mínus pořád
stejně. Existuje okolo 130 až 150 sportovních
svazů. Občas se stává, že někdo založí účelově
sportovní svaz z důvodu, aby dosáhl na sportovní
dotace, což je potřeba, aby MŠMT hlídalo, jenže
ono to nehlídá. Ale svazy, které mají nadnárodní identitu, jsou respektované – jejich počet se
však výrazně nezvýšil. A to, že děti mají na výběr, je jednoduše správně. Ano, jsou tady sporty,
které jsou novější – vezměte si třeba před několika lety snowboard nebo horská kola. V rámci
svazů se generují nové sporty a jejich varianty.
To je v pořádku. Pokud ale MOV půjde cestou, že
na olympijských hrách se objeví třeba počítačové
hry nebo breakdance, tak už se poněkud odklonil
od sportu. Sportovní disciplíny by se primárně neměly rodit z marketingových idejí. To je špatně.“

Autor: KT ČUS
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Projekt ČUS Sportuj s námi bude
probíhat i v roce 2020
ČUS Sportuj s námi je největší celoroční sportovní projekt pro veřejnost, který probíhá
na území České republiky. V každém roce se
pod jeho hlavičkou uskuteční více než pět set
sportovních a sportovně-turistických akcí zaměřených na všechny věkové skupiny od dětí
a mládeže přes dospělé až po seniory. Cílem
tohoto projektu je přilákat neregistrované
sportovce a občany do sportovních činností
a k aktivnímu pohybu. Počet aktivních účastníků projektových akcí v ročníku 2018 byl 208
tisíc!
Především pro úspěch a přetrvávající zájem
pořadatelů i účastníků bude Projekt ČUS Sportuj
s námi pokračovat i v roce 2020. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí
do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku.
Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění podle jednotlivých okresů, zaslány na příslušná okresní sdružení
ČUS k doporučení, eventuálně k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude – ve spolupráci a podle zájmu partnerů
a podporovatelů projektu – na ČUS sestaven kalendář akcí.
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem
věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt
obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví
a území celé České republiky.
1) o
 rganizátor musí být členským subjektem
ČUS;
2) a
 kce je určena aktivní účasti široké
veřejnosti;
3) m
 inimální počet 100 aktivních účastníků
(s výjimkou sportovních odvětví, kde je
uspořádání akce v tomto počtu téměř
nemožné);
4) a
 kce by měla být určena pro více věkových
skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) a
 kce nesmí být součástí pravidelných soutěží
národního sportovního svazu;
6) d
 ětské a mládežnické kategorie by měly mít
snížené startovné;
7) n
 elze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho
jednu vybranou akci;

Odkaz je také umístěn na webu České unie
sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“
a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.
Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude
probíhat v termínu od 1. do 30. listopadu 2019.
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8) t ermín konání akcí je od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020.
Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou
domluveny podmínky konkrétní spolupráce
na prezentaci partnerů projektu.

Autor: ČUS
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Poradna: Dotace a čestná prohlášení aneb
Čemu věnovat pozornost?
VV ČUS se na svém jednání dne 10. září 2019 zabýval mimo jiné situací SK/TJ, které z různých
důvodů neprovedly vypořádání dotace se státním rozpočtem v programu Můj klub za rok 2018
a v návaznosti na to i problematikou čestných
prohlášení, která jsou v různých podobách součástí žádostí o dotaci, ať již od MŠMT či místních
samospráv.
Vzhledem k tomu, že se výše uvedené dotýká
značného počtu sdružených subjektů ČUS, byla
pro jejich potřeby zpracována tato informace.
Jejím účelem je především upozornit na to, aby
do budoucna byla ze strany sdružených subjektů věnována zvýšená pozornost záležitostem,
které mnohé z nich považují za pouhou formalitu.
A) Problematika programu Můj klub roku 2018:
Příjemci dotace ze státního rozpočtu (od MŠMT)
jsou mimo jiné povinni:
a) vyúčtovat poskytnutou dotaci a současně
b) provést finanční vypořádání s MŠMT dle §14
odst. 9 rozpočtových pravidel a v souladu
s prováděcí vyhláškou MF ČR č. 367/2015Sb.,
vyhláška o finančním vypořádání (dále jen
Vyhláška).
Nejedná se o totéž a je třeba provést oba
úkony. Pro finanční vypořádání je Vyhláškou stanovena lhůta do 15. 2. následujícího kalendářního
roku a je ho třeba provést na stanoveném tiskopise.
Důsledky neprovedení finančního vypořádání
v programu Můj klub za rok 2018:
a) ze strany SK/TJ byla porušena dotační podmínka stanovená přímo zákonem (a zdůrazněná rozhodnutím MŠMT);
b) porušení této dotační podmínky je v současné době některými finančními úřady vykládáno jako porušení rozpočtové kázně
a sankcionováno (povinnost vrátit dotaci
a uhradit penále);
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c) MŠMT ve výzvě pro dotaci na rok 2019 stanovilo jako jednu z podmínek poskytnutí dotace (v roce 2019) skutečnost, že bylo v předchozím roce (tj. 2018) provedeno vypořádání
s MŠMT; s ohledem na tuto podmínku je vysoká pravděpodobnost, že SK/TJ, které finanční vypořádání za rok 2018 neprovedly vůbec
nebo ho neprovedly do 15. 2. 2019 nebo ho
neprovedly na předepsaném tiskopise, budou pro rok 2019 z dotací vyřazeny;
d) pokud bude pro rok 2020 součástí žádosti
o dotaci čestné prohlášení ve formulaci,
která byla v roce 2018 (prohlášení žadatele, že neporušil rozpočtovou kázeň), pak
budou mít SK/TJ problém i v roce 2020 (viz
dále).
Proti rozhodnutí finančního úřadu o porušení
rozpočtové kázně (důsledek pod písm. b) se lze
bránit podáním odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství. Protože podle rozhodovací praxe
Nejvyššího správního soudu není každé porušení
dotační podmínky automaticky porušením rozpočtové kázně, lze doporučit, aby se SK/TJ pokusily podáním odvolání bránit.
Jiná situace je, bohužel, u důsledku uvedeného
pod bod písm. c). MŠMT totiž ve své kompetenci
učinilo z řádného vypořádání podmínku jako kteroukoli jinou, kterou musí oprávněný žadatel prostě splnit. Ani MŠMT ji tedy nemůže zpětně zrušit.
B) Problematika čestných prohlášení:
Součástí žádosti o dotaci od MŠMT, ale i od dalších poskytovatelů (kraje, obce), bývá čestné
prohlášení žadatele, jehož obsah se podstatně
liší jak u jednotlivých poskytovatelů, tak v jednotlivých letech.
Podpis čestného prohlášení, které neodpovídá
skutečnosti, může být nejen kvalifikováno jako
dotační podvod ze strany žadatele o dotaci, ale
může založit i osobní trestní odpovědnost statutárního orgánu, který takové prohlášení podepíše. Proto je nezbytné každé čestné prohlášení
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před jeho podpisem pečlivě přečíst a nepovažovat ho za pouhou formalitu.
Častý obsah čestných prohlášení a na co si dát
pozor:
o bezúhonnost žadatele;
o bezdlužnost žadatele;
o neporušení rozpočtové kázně žadatelem;
o žadatel nemá závazky po splatnosti vůči poskytovateli dotace.
• Bezúhonnost žadatele:
Příklad textu v prohlášení:
„žadatel ke dni podání žádosti splňuje předpoklad bezúhonnosti, tedy nebyl v minulosti pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro
trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti
majetku nebo trestný čin související s činností
v oblasti sportu“
Tento text nepředstavuje problém, neboť vychází z definice bezúhonnosti užívané v zákonech
a váže nemožnost podat žádost o dotaci o důvodnou skutečnost, že žadatel se v minulosti dopustil
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trestného činu a byl za něj soudem s konečnou
platností odsouzen.
• Bezdlužnost žadatele:
Příklad textu v prohlášení:
„žadatel ke dni podání žádosti nemá závazky
po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení“
Samotný text rovněž vychází z definice používané zákony a představuje opodstatněný požadavek ze strany poskytovatele dotace, ale je třeba
si uvědomit, co takové prohlášení přesně znamená. K podpisu prohlášení totiž nepostačuje pouze
domněnka žadatele, že státu nic nedluží, a to
hlavně proto, že se nemusí jednat jen o závazky
a dluhy vůči státu v souvislosti s dotacemi. Může
se jednat o jakýkoli dluh, např. z nezaplacené
daně, z nezaplaceného nájemného za kancelář
ve státní budově atd. O některých dluzích nemusí
navíc žadatel ani vědět (např. omylem nezaplatil
daň z nemovitosti, kdy finanční úřad není povinen
ho na to upozornit).
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Před podpisem čestného prohlášení s tímto textem je tedy třeba dotázat se příslušných institucí, zda žadatel ke dni podání žádosti o dotaci nic
nedluží (s dostatečným předstihem, neboť na vyřízení mají státní orgány lhůtu 30 dní). Vydání potvrzení je sice zpoplatněno, ale nejedná se o vysoké částky (např. 100 Kč za vyjádření finančního
úřadu) a rozhodně zde není na místě „šetřit“.
Instituce, které je zejména třeba požádat o potvrzení:
• příslušný finanční úřad (zaplacení většiny
daní atd.);
• příslušnou správu sociálního zabezpečení
(úhrada pojistného, případně penále na sociální zabezpečení zaměstnanců a funkcionářů
žadatele);
• příslušné zdravotní pojišťovny (úhrada pojistného, případně penále na zdravotní pojištění
zaměstnanců a funkcionářů žadatele);
• příslušný celní úřad (zaplacení spotřebních
daní, daně z pevných paliv apod.).
Poznámka: Je třeba se dotázat jen těch institucí, u nichž konkrétnímu žadateli může vzniknout
dluh. Pokud např. nemá žadatel zaměstnance ani
placené funkcionáře, není nutné, aby se dotazoval u správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven. Minimálně by se však každý žadatel
měl dotázat svého finančního úřadu.
• Neporušení rozpočtové kázně žadatelem:
Příklad textu v prohlášení:
„žadatel prohlašuje, že se nedopustil porušení
rozpočtové kázně u dotace mu poskytnuté v roce
2016 a finanční úřad nerozhodl o tom, že došlo
k porušení rozpočtové kázně“
Tato formulace je nejproblematičtější ze
všech, neboť za porušení rozpočtové kázně je
zde považováno již první rozhodnutí finančního
úřadu, a to i v případě, kdy žadatel o dotaci se
závěrem finančního úřadu nesouhlasí a proti takovému rozhodnutí se odvolá k vyšší instanci.
Poznámka: Případný závěr kontroly MŠMT
o tom, že byly porušeny podmínky dotace, ještě
není rozhodnutím o porušení rozpočtové kázně –
to musí vydat až příslušný finanční úřad. V případě místních dotací rozhodují o porušení rozpočto-
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vé kázně přímo poskytovatelé, tj. zejména obce
a kraje.
Pokud se žadatel o dotaci dostane do takové situace, že po něm bude vyžadován podpis čestného
prohlášení s tímto (nebo obdobným) textem a současně již bude mít doručeno rozhodnutí, že porušil
rozpočtovou kázeň, proti kterému se odvolal, musí
čestné prohlášení podepsat tzv. „s výhradou“.
Musí tedy do čestného prohlášení doplnit, že rozpočtovou kázeň neporušil s výjimkou konkrétního
případu, který přesně popíše (tedy čím údajně došlo k porušení rozpočtové kázně podle finančního
úřadu, argumentaci, proč s tímto nesouhlasí, uvedení, že bylo podáno odvolání atd.). Takové doplnění čestného prohlášení by však měl koncipovat
odborník, neboť se bude lišit případ od případu.
POZOR: Skutečnost, že žadatel, na základě
rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně vrátil
dotaci a uhradil penále, neznamená, že již může
takové prohlášení podepsat. Uhrazením sankcí
totiž nedojede ke zrušení rozhodnutí o porušení
rozpočtové kázně.
• Žadatel nemá závazky po splatnosti vůči
poskytovateli dotace:
Příklad textu v prohlášení:
„žadatel nemá závazky po splatnosti vůči Moravskoslezskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím“
Zde opět nepostačuje domněnka samotného
žadatele, že poskytovateli dotace nic nedluží,
a dokonce nepostačuje ani skutečnost, že v účetnictví žadatele není žádný takový závazek evidován. Podle této formulace se totiž může jednat
i o údajný závazek, tj. takový, o kterém buď žadatel vůbec neví, nebo sice ví, ale rozporuje ho.
Před podpisem čestného prohlášení s tímto textem je třeba dotázat se oficiálně přímo poskytovatele, zda mu žadatel ke dni podání žádosti
o dotaci nic nedluží.
S výše popsanou problematikou byli podrobně
seznámeni referenti Krajských organizací ČUS
na jejich pracovním semináři dne 17. 9. 2019. Jejich prostřednictvím lze v případě potřeby získat
další vysvětlující informace.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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Nepodcenit povinnosti sportovních klubů, TJ a svazů
ve vztahu ke spolkovému rejstříku
Soudy začaly kontrolovat zápisy a dokumentaci
ve spolkovém rejstříku a rozesílají spolkům výzvy k nápravě stavu, včetně upozornění na možné sankce. Opětovně tedy upozorňujeme sdružené spolky, aby nepodcenily tuto povinnost,
zkontrolovaly si zápisy ve spolkovém rejstříku
a případné nedostatky odstranily.
Pokud totiž rejstříkový soud zjistí, že spolek
doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve ho usnesením ke zjednání nápravy,
a to zpravidla ve lhůtě 60
dnů. Uplyne-li tato tzv.
dodatečná lhůta marně
(tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud
spolek z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci.
Mají-li tedy spolky zájem
na svém zachování, je třeba důrazně doporučit, aby
obratem jednaly a daly si
své záležitosti do pořádku.
Obdobné platí pro spolky
pobočné.
Současně upozorňujeme i na skutečnost, že
kromě zápisu do rejstříku
je třeba dát do pořádku
i sbírku listin, tj. založit
do ní požadované doklady. Kromě listin, které se předkládají k doložení
zapisovaných skutečností (jako jsou např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí
o zřízení pobočného spolku), je potřeba do sbírky
listin založit i některé další doklady.
Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost založit do sbírky účetní závěrku (od roku
2014), případně i výroční zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem). Co všechno má obsahovat
sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb.
o veřejných rejstřících. Důsledky porušení povinnosti založit potřebné listiny do sbírky lis-
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tin mohou být rovněž zásadní. Předně soud
může spolku uložit pořádkovou pokutu, a to až
do výše 100 tisíc. Taková pokuta může být uložena v případě, kdy spolek neuposlechne výzvu
soudu k doložení povinných listin (zde je lhůta
poskytovaná soudem zpravidla 20 dní). Důsledky by však porušení této povinnosti mělo i pro
členy statutárního orgánu spolku, když opakované nepředkládání požadovaných listin je
výslovně považováno za porušení péče řádného hospodáře.

Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, které
hrozí z právní úpravy veřejných rejstříků (pořádkové pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si
uvědomit, že to bude s největší pravděpodobností předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů atd., a zcela jistě ze strany
MŠMT.
Ve shora uvedených záležitostech lze využít
služby Servisních center sportu ČUS, která působí
při Okresních sdružení ČUS. Zde v případě potřeby poradí, jak postupovat při vkladu dokumentů
do sbírky listin. Odkaz na kontakty SCS zde.

Legislativně právní odbor ČUS
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ČUS Sportuj s námi:
listopad ve znamení
přespolních běhů
V listopadu se už sport stěhuje do tělocvičen a hal, venkovní aktivity tak obstarávají především
přespolní běhy. Série závodů krásnou podzimní přírodou se koná po celé České republice. Nabízíme
výběr některých zajímavých akcí:

Vybrané akce – listopad:
2. 11. 2019

65. ročník – Lyžařský lesní běh

České Budějovice

2. 11. 2019

Hornická desítka

Frýdek-Místek

3. 11. 2019

75. ročník – Běh kolem Doubravky

Teplice

9. 11. 2019

Podzimní běh Olympu

Praha

9. 11. 2019

Běh za jedovnickým kaprem

Jedovnice

10. 11. 2019

86. Velká kunratická

Praha

15. 11. 2019

24 hodin stolního hokeje

Most

16. 11. 2019

Á hop – teamgym pro všechny

Praha

17. 11. 2019

Běh Stříbrnou stezkou

Tábor

17. 11. 2019

Běh městem Hradec Králové

Hradec Králové

19. 11. 2019

Vyzkoušej si florbal jinak

Praha

23. 11. 2019

Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate

Ústí nad Orlicí

23. 11. 2019

Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál M. Dvořáka

Vyškov

24. 11. 2019

Podzimní běh lyžařů

Senohraby

30. 11. 2019

Mikulášský běh do pohádkového lesa

Sezimovo Ústí

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
86. Velká kunratická – 10. listopadu, Praha:

Velká kunratická je jeden z nejstarších běžeckých závodů v Čechách – koná se už od roku 1934.
Jeho pravidelným termínem bývá druhá listopadová neděle a dějištěm Kunratický les v Praze.
Běh je známý náročným profilem i rozmarným
počasím a je oblíbený unikátní atmosférou. Závodu se účastní malé dětí i běžečtí veteráni,
běhá se na šesti tratích o délkách 370 m až 3 100
metrů a vyhlašuje se 27 kategorií.

Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate –
23. listopadu, Ústí nad Orlicí:

Velká cena města Ústí nad Orlicí je tradiční mezinárodní závod v karate stylu shotokan, který
se stal v nedávné době olympijským sportem.
Letos se koná již 19. ročník tohoto oblíbeného
turnaje, který je v tomto odvětví největší v Pardubickém kraji. Závody karate jsou určeny pro
všechny věkové skupiny ve třech kategoriích –
kata, kumite, kumite team.

Ostatní akce v rámci projektu Sportuj s námi naleznete
na https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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Řeku Dyji ve Znojmě zaplavili létající „draci“
Dvanáctý ročník Festivalu dračích lodí ve Znojmě opět nabídl vynikající zábavu, atraktivní podívanou a spoustu adrenalinu. V areálu dračích
a vodních sportů na Dyji pod Sedlešovickým mostem v blízkosti Louckého kláštera se od čtvrtka
26. až do soboty 28. září závodilo na dračích lodích. Během tří dnů se na lodích vystřídalo 75
posádek, což řadí tento festival na největší akci
svého druhu v České republice.
Tato akce se také v tomto roce stala součástí
projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi.
„Ze strany nás, pořadatelů panuje maximální
spokojenost. Účast byla letos opravdu vysoká. Během celého festivalu si na dračích lodích zasoutěžilo přes patnáct set dětí, sedmdesát seniorů
a dalších osm set dospělých při sobotním světovém šampionátu. Samozřejmě také divácká kulisa
kolem sedmi tisíců návštěvníků dokreslovala velmi
sportovní a přátelskou atmosféru celé akce,“ vypočítával prezident festivalu Petr Štěrba.
Festival zahájily ve čtvrtek dobrodružné jízdy
pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně
základních škol. Následoval seniorský víceboj, což
byla letošní novinka.
Páteční dopoledne se areál zaplnil žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. O nejrychlejší čas mezi „záklaďáky“ soupeřilo dvacet
jedna posádek. Vítězi se stali žáci ZŠ náměstí Republiky ze Znojma, kteří si říkali Tornádo. O Středoškolský pohár města Znojma bojovaly tři týmy.
Součet dvou nejrychlejších jízd určil vítěze – sestavu Gymnázia, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie Znojmo. Odpoledne patřilo pro
změnu rodinám s dětmi a veřejnosti. Pro zájemce
byly připraveny různé aktivity na vodě i na břehu.
Hlavní část festivalu se uskutečnila v sobotu,
kdy proběhlo neoficiální mistrovství světa amatérských týmů. „Do bojů o mistrovský titul nastoupilo třicet jedna posádek, což byl maximální
možný počet. Během dne se odjelo přes padesát
jízd a některé souboje byly dramatické až do úplného konce,“ popsal Petr Štěrba.
Sobotní sportovní část zakončil divácky atrak-
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tivní gladiátorský sprint na osvětlených lodích
světelnými bójkami a tratích vytyčených hořícími
kládami a plamenomety v cíli.
„Letos jsme na zkoušku nominovali čtyři posádky mužů a tři posádky žen, tak abychom předešli zbytečným prostojům. Mezi muži se odehrál
velmi vyrovnaný boj Prahy proti Brnu a jen velmi
těsně zvítězila posádka z hlavního města – Energy
Financial Group. Ženský souboj vyhrála posádka
CB Dragons,“ uvedl Petr Štěrba.
Na závěr festivalu se konal tradiční dračí ohňostroj a podle ohlasů přítomných diváků to byla
show světového formátu.
Výsledky – mistrovství světa, ženy: 1. Čína (Dravé saně z Vyššího Brodu); firmy: 1. Švýcarsko (Laufen CZ); mix: 1. Pitcairnovy ostrovy (Pitcairni Popice); open: 1. Hongkong (Energy Financial Group).
Základní školy – 1. Tornádo (ZŠ nám. Republiky), 2. Kotvy Kvasnice (ZŠ Kvasnice), 3. Stehlíkova jedenáctka (ZŠ Mikulovice); Středoškolský
pohár – 1. GPOA Znojmo, 2. SOU a SOŠ SČMSD
Přímětická, Znojmo, 3. SZŠ a VOŠZ Znojmo.
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Konference Pohyb na předpis poukázala na fatální
následky nedostatku pohybové aktivity
Více pohybu a zdravější jídelníček by českému
státu dokázal ušetřit až 130 miliard ročně vydávaných na zdravotní péči. Je pravidelná pohybová aktivita lékem na civilizační nemoci? Jak se
mění život dětí i dospělých, kteří nesportují? To
byla hlavní témata konference Pohyb na předpis, kterou upořádala 27. září v Praze iniciativa
Česko se hýbe. Českou unii sportu na ní zastupoval generální sekretář Jan Boháč.
„Tato konference byla výjimečná v tom, že
se na ní setkali odborníci z různých oborů, kteří
mají společný cíl – zdůraznit význam pravidelné
fyzické aktivity v každodenním životě. Její nedostatek má totiž fatální následky, a to u všech
generací. Přitom právě pohyb je nejen skvělou
prevencí, ale i lékem na široké spektrum civilizačních onemocnění,“ zhodnotila poslání konference Jana Havrdová, prezidentka Českého
svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory
fitness, která stojí za celorepublikovým projektem Česko se hýbe.
Generální sekretář ČUS Jan Boháč ve svém
vystoupení prezentoval nutnost zařadit výchovu k pohybové aktivitě do připravované nové
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české vzdělávací strategie 2030+. Současně
vyslovil plnou podporu České unie sportu systémovému posílení pohybových aktivit v celém
spektru školského systému v České republice.
„Česká unie sportu dlouhodobě úzce spolupracuje s FISAF v oblasti nabídky pravidelných pohybových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost. Společným cílem obou organizací je zapojit
do nich maximum občanů všech věkových kategorií,“ uvedl Jan Boháč (na snímku).
K nejzajímavějším přednáškám patřilo vystoupení prof. Ing. Václava Bunce, CSc., z Fakulty tělesné
výchovy a sportu v Praze, který se zaměřil na konkrétní fatální důsledky pohybové nedostatečnosti
pro společnost. Podle něj ze současných poznatků
vyplývá, že lepší životní styl Čechů by ušetřil až
30 % nákladů na zdravotní péči v ČR. Podle něj by
snížení nákladů na zdravotní péči, léky, nemocniční
a ambulantní péči přineslo úsporu 70 až 80 miliard
korun. Nepřímý efekt, jímž je například snížení
výskytu obezity, kardiovaskulárních onemocnění,
poruch pohybového aparátu, demence apod., se
pohybuje okolo 40 až 50 miliard korun.
Autor: KT ČUS
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TOP 8 finalistů v pátém ročníku projektu
Díky, trenére
Dvě trenérky a šest trenérů tvoří finálovou osmičku sportovně-společenské akce Díky, trenére. O tom, kdo z nich se stane Trenérem mládeže roku 2019 a následníkem Michalů Eisenkolba
a Bízy, Zdeňka Grygara či Lukáše Nováka – vítězů
uplynulých ročníků – se rozhodne v neděli 3.
listopadu v Aréně Sparta na Podvinném mlýně
v Praze. Česká unie sportu tento záslužný projekt vítá a podporuje.
V základní nominaci bylo přes 700 trenérů
z různých sportovních odvětví. Následoval výběr
32 kandidátů a poté vznikla semifinálová TOP 16.
Za šestnáctkou nejlepších
vyrazil štáb Díky, trenére. S každým trenérem se
v průběhu tří měsíců seznámil a zúčastnil se také
tréninku s dětmi.
„Na základě získaných
poznatků jsme vybírali
spolu se sportovními odborníky osmičku pro finále. Letos to bylo opravdu
těžké rozhodování. Kvalita celé TOP 16 je opravdu
vysoká. S výběrem nám
pomohla i finálová porota, ve které zasednou
například Marian Jelínek,
Natálie Hejková a jako
již tradičně i loňský vítěz,
jímž je Lukáš Novák, trenér capoeiry“, uvádí Petr
Rydl, zakladatel a organizátor akce Díky, trenére.

složená z odborníků. Novinkou letošního finále je,
že každý z TOP 8 obdrží finanční odměnu – finálová čtyřka si pak rozdělí částku 140 tisíc korun.
Během finálového Dne trenérů mládeže vystoupí
kapela Slza, na autogramiádu dorazí Jakub Kohák
a diváci budou mít šanci vyhrát vouchery do sportovního obchodu.
Hlavní myšlenkou projektu je, aby byla široká
veřejnost seznámena s obětavými lidmi, kteří
většinou bez nároku na odměnu vychovávají děti
k pravidelnému sportování a mnohé i k vrcholovým výkonům.

Jako při minulých ročnících nabitá tribuna s jejich příznivci a bouřlivé prostředí. V něm každý v osmiminutové ukázce představí své tréninkové umění.
Čtyři, kterým se to vydaří nejlépe a zaujmou diváky
i porotu, postoupí do užšího finále. V něm se utkají
ve třech speciálních soutěžích v týmu s dětmi, které
si vylosují z kolektivů soupeřů.

A kdo se tedy utká ve finále akce Díky, trenére? Top 8 aktérů je seřazeno abecedně:
Karel Handlíř – TJ Lokomotiva Krnoc (šachy),
Tomáš Hruška – Královští Sokoli Hradec Králové (basketbal), Olga Kepková – Rebels O.K.
Řevnice (Rope Skipping), Markéta Osičková
– TJ Astra Zahradní město (badminton), Jiří
Robovský – TJ Sokol Kolín (atletika), Libor
Trojan – FK Jinočany (fotbal), David Vinš – HC
Vimperk (lední hokej), Petr Zeman – Orli Choceň (baseball).

Kdo se dostane do čtveřice, stejně jako o nositeli titulu Trenér mládeže 2019, rozhodne porota

Více informací také na webu
dikytrenere.cz

Co čeká finalisty na Podvinném mlýně?
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Rada Evropy chce sladit legislativu týkající se
kriminalizace dopingu
V září se uskutečnilo se Štrasburku pravidelné zasedání Poradní skupiny pro právní otázky při Radě
Evropy. Velký ohlas vzbudila právní ochrana nezletilých a rozdělení této kategorie do dvou skupin pod 16 a 18 let, jak navrhuje WADA v novém
Světovém antidopingovém kodexu. Tento návrh
však delegáti považují za velmi nejasný a zavádějící.
Dále se diskutovalo o dobrovolném přijetí pozastavení
závodní činnosti, o novém pojmu rekreační sportovec a ujasnění rozdílů mezi sportovcem
národní úrovně a rekreačním
sportovcem. Hovořilo se také
o aspektech spravedlivého slyšení sportovců nebo sankcích za užívání pouličních drog, kdy se celosvětovým problémem stává
kokain. Velkou diskusi vyvolala také Charta práv
sportovců, s jejíž současnou verzí není spokojená
WADA ani Rada Evropy a požádají „konstruktivnější“ podobu tohoto dokumentu.

Velmi důležitým bodem byla jednání na téma
legislativy týkající se kriminalizace dopingu.
Z příspěvků delegátů vyplynulo, že většina zemí
žádnou legislativu související s touto oblastí
nemá. Skoro všechny naopak mají zákony na obchodování, výrobu a prodej drog. V některých zemích platí sice specifické zákony k antidopingu,
u většiny se však jedná o rozdílné přístupy, které
se nyní Rada Evropy bude snažit sladit dohromady.

Kritika prezidenta Putina

Šéf Ruské antidopingové
agentury RUSADA Jurij Ganus
se v rozhovoru pro německý rozhlas nevídaně pustil
do kritiky prezidenta Vladimira Putina. Podle jeho názoru se ruská hlava
státu nedostatečně angažuje v řešení dopingového skandálu. Jak známo, RUSADA zatím pracuje
v provizorním režimu pod dohledem nezávislých
expertů WADA.

Problémy i v Etiopii

Berehanu Tsegu, vítěz běhu na 10 000
metrů ze srpnových Afrických her v atletice má pozastavenou činnost kvůli
dopingu. Etiopský vytrvalec měl podle
Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU)
pozitivní test na EPO.

Suspendace Atén a Dillí

Světová antidopingová agentura WADA
oznámila na svých webových stránkách,
že uzavřela antidopingovou laboratoř
v hlavním řeckém městě Aténách na dobu
šesti měsíců. Zákaz provozu uvedené laboratoře vstoupil v platnost od 1. října
a vztahuje se na jakékoli aktivity včetně
analýz vzorků moči i krve. V předcházejícím měsíci odebrala WADA akreditaci
také indické laboratoři v Dillí.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.
V sekci Vzdělávání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.
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