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Foto na titulní straně: Martina Sáblíková skončila v lednu třetí na mistrovství Evropy ve víceboji 
a získala pro Českou republiku první letošní medaili z vrcholné akce.
 Foto: Ročenka ČUS (Pavel Lebeda_sport-pics.cz)

Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz prů-
běžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření  v  souvislosti  s pandemií 
Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

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

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS

http://www.cuscz.cz
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
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Vzhledem  k  přetrvávající  platnosti  vyhláše-
ných vládních protiepidemiologických opatření 
v České republice ve stupni PES nebylo možné 
schůzi  Výkonného  výboru  České  unie  sportu, 
plánovanou na úterý 26.  ledna 2021,  v  tomto 
termínu uskutečnit.

Členové VV ČUS obdrželi písemné podklady 
k jednání a na základě zkušeností z října a listo-
padu loňského roku vyvolal předseda České unie 
sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řá-
dem VV ČUS hlasování per rollam. Výbor tak svý-
mi rozhodnutími zajistil kontinuitu práce aparátu 
ČUS. Ve všech případech se jednalo o témata při-
pravená na program plánovaného zasedání výboru 
26. ledna.

VV ČUS se zabýval ekonomickou situací ČUS, 
poznamenanou dvěma vlnami pandemie nemoci 
Covid-19. Pověřil generálního ředitele ekonomic-
kých agend Pavla Bendu přípravou předběžných 
výsledků hospodaření ČUS k 31. prosinci 2020 pro 
první verzi zprávy o hospodaření a majetku ČUS 
za rok 2020. Vzhledem  k  opakovaně  uzavře-
ným nebo  výrazně omezeným provozům  stře-
disek  SC Nymburk,  PS  Podolí  a  LA  Zadov  jsou 
očekávané ztráty ČUS na  tržbách  v porovnání 
s předcházejícími  lety ve výši desítek milionů 
korun. Proto také budou očekávané hospodářské 
výsledky roku 2020 i přes veškerá úsporná opat-
ření a státní podporu záporné. VV ČUS současně 
uložil generálnímu řediteli ekonomických agend 
připravit druhou verzi rozpočtu ČUS pro rok 2021 
a předložit ji na zasedání výkonného výboru 
v březnu 2021 se zohledněním všech nových sku-
tečností, který do té doby nastanou.

Členové VV ČUS schválili dvě žádosti o poskyt-
nutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů 
sdružených v ČUS – pro Českou unii kolečkových 
bruslí ve výši 500 000 Kč a pro Český svaz po-
zemního hokeje ve výši jednoho milionu korun. 
V obou případech použijí svazy částky na zajiště-
ní účasti reprezentantů na olympijské kvalifikaci 
nebo vrcholných mezinárodních akcích v zahra-
ničí, než dorazí letošní státní dotace pro tento 
účel.

I přes stále nepříznivý epidemiologický vývoj 
a nejistotu při organizaci sportovních podniků 
VV ČUS  schválil  také návrh  sedmadvaceti  akcí 
projektu  ČUS  Sportuj  s  námi  na  měsíc  únor 
2021. Většina z akcí, které se měly konat v mě-
síci lednu, bohužel kvůli mimořádným opatřením 
nemohla proběhnout a byly tak buď zrušeny, nebo 
přesunuty na náhradní termín. Kalendář projektu 
na rok 2021 počítá se zařazením 500 nejrůzněj-
ších sportovních událostí pro širokou veřejnost, 
podpořených ČUS.

Ačkoliv současné období a pandemie nemoci 
Covid-19 značně komplikuje vyhlašování tradič-
ních anket o nejlepšího sportovce regionů, podle 
předběžného zjištění okresních a krajských orga-
nizací ČUS potvrdilo zájem i za těchto ztížených 
podmínek slavnostní vyhlášení uskutečnit ve všech 
regionech víc jak padesát pořadatelů. Jednotlivá 
OS a KO ČUS si se svými spolupořadateli samy roz-
hodují o způsobu provedení a termínu realizace 
ankety. Přibližně polovina slavnostních vyhlášení 
se uskuteční v jednotné produkci ve spolupráci 
s agenturou Sport Action, která při omezení mož-
nosti konání hromadných akcí nabízí vedle tradiční 
scény také on-line streamový formát vyhlašování 
pro internetové a lokální televizní vysílání. Druhá 
polovina anket bude organizovaná vlastními silami 
vyhlašovatelů, v součinnosti s lokálními partnery. 
VV ČUS v této souvislosti udělil záštitu organiza-
ci územních anket o nejúspěšnějšího sportovce 
regionu 2020 s finančním příspěvkem ve výši de-
set tisíc korun na jednu územní anketu.

Autor: KT ČUS

Lednový VV ČUS prostřednictvím per rollam:  
Projednal výsledky hospodaření i přípravu rozpočtu 
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Hniličkovu výpravu na teplickou párty odsuzují, 
ale  jednají  pragmaticky.  Ve  chvíli,  kdy  se  má 
během  února  a  března  spustit  posílání  dotací 
do sportu na  letošní  rok, by mohla být změna 
v čele NSA obrovským problémem. Tak vysvět-
luje hlas sportovního prostředí jeho významný 
reprezentant, předseda České unie  sportu Mi-
roslav Jansta.

 Proč jste jménem ČUS i České basketbalové fede-
race podepsal prohlášení na podporu Milana Hnilič-
ky a jeho setrvání v čele NSA?

„Teď v únoru a v březnu je snad poprvé po de-
seti letech šance vyplatit svazům a klubům mini-
málně padesát procent dotací, ne-li všechny, to 
tu nikdy nebylo. Odvoláním Hniličky by se vše roz-
sypalo a oddálilo. A hlavně, jeho funkci vnímáme 
jako odbornou a ne politickou.“

těchto dnů, nechceme propadat okolní hysterii. 
Řekli jsme názor: teď ho neodvolat. A až za námi 
někdo přijde s nějakým racionálním řešením, mů-
žeme mu naslouchat. Ale zatím jsem takové ne-
slyšel. Když teď Hnilička odstoupí, budou všichni 
ze sportovního prostředí křičet, kde mají peníze. 
A bude to v jejich očích naše vina.“

 Hnilička se snažil formovat v silnou osobnost, 
která bude lobbovat a zastřešovat sport. Bude 
toho po teplické párty schopný?

„Tohle jsou hypotetické otázky. Pro nás je dů-
ležité, že má připravené faktické kroky agentury, 
o kterých nám minulý týden v pondělí referoval, 
a my je s povděkem kvitovali. Je teď v únoru 
a březnu připravený začít vyplácet kluby a svazy. 
Což opakuji, tady za posledních jedenáct let, co 
pamatuji, nikdy nebylo. Máme obavu o stabilitu 
systému, to je všechno.“

 Není špatně, že rozdělování peněz visí na jed-
nom člověku?

„Ale je to logické. Agentura si sedá, on ji te-
prve buduje. Neexistují úředníci, neexistuje, 
na rozdíl od jiných zemí, žádná státní správa 
v oblasti sportu.“

 Nakolik bylo pondělní vyjádření jednotným hla-
sem svazů? Jsou pod ním podepsaní předsedové 
šesti svazů a vás za ČUS, unie jich ale sdružuje víc 
než sedm desítek.

„Máme dalších minimálně dvacet svazů, které 
nám volaly, že jsou připraveny se připojit, jen 
jsme je nezveřejnili.“

 Jak jste vnímal rozhodnutí premiéra Andreje 
Babiše, který nechal Hniličkův osud na sportovním 
prostředí?

„Chápu ho, protože se řeší problém, který 
tady vzniknul dlouhodobě. Na Hniličku jsou růz-
né reakce, ale ty pozitivní převažovaly. A kým by 
ho mohl teď hned vystřídat? Najít člověka, kte-
rý tomu rozumí jako Milan Hnilička, jenž kolem 
sportu už tři roky běhá, je největší problém. Zís-
kal ohromný přehled. Takovou odbornost jako on 
tady teď nikdo nemá.“

Autor: Jan Jaroch (deník Sport)

Rozhovor předsedy ČUS v deníku Sport o kauze Milana Hniličky

Předseda NSA Milan Hnilička, předseda ČUS 
Miroslav Jansta a místopředseda NSA Ivo Lukš  
na tiskové konferenci

 Volili jste tedy s kolegy z dalších svazů menší zlo?
„Ano, hlásíme se ke stanovisku premiéra, ale 

volíme menší zlo. Udělal hroznou chybu, proto 
složil poslanecký mandát, který je čistě politic-
kou záležitostí. Jmenování předsedy NSA je sice 
také politické, ale vlastní správa už je technická. 
A on dobrou technickou práci odvedl, nechceme 
o ni v současnosti přijít.“

 Jaké slovo ale bude mít Hnilička při boji o peníze 
pro sport nyní, když je to člověk s prohřeškem, kte-
rý přežil svůj konec v čele NSA?

„To se bude postupně řešit. Není to otázka 
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Česká  unie  sportu  bude  usilovat  o  to,  aby  se 
co  nejvíce  sportovců  –  a  nejen  jich  –  nechalo 
očkovat  proti  nemoci  Covid-19.  Proto  ve  spo-
lupráci  s odborníky připravila kampaň na pod-
poru vakcinace. Cílem je srozumitelnou formou 
odpovědět na nejčastější  otázky  a  poskytnout 
relevantní informace. ČUS k tomu oslovila spor-
tovní lékaře z Centra zdravotnického zabezpe-
čení sportovní reprezentace a špičkové odbor-
níky z České vakcinologické společnosti a České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
Covid  nejenže  paralyzoval  společnost,  ale 
může velmi negativně ovlivnit sportovní karié-
ry. Odpovědi mohou všem pomoci v rozhodnutí, 
zda se nechat očkovat. 

„Mezi sportovci se občas setkáváme s apatií vůči 
současným vakcínám proti covidu. Může to být z ne-
dostatku informací. Proto jsme se je rozhodli řád-
ně informovat přes naše informační kanály, svazy 
a územní organizace ČUS, která jsou v kontaktu 
s více než 7000 kluby.  Iniciativu podpořily  také 
osobnosti sportu,“ vysvětlil Miroslav Jansta, kte-
rý společně se zástupci Národní sportovní agentury 
usilovně pracuje na tom, aby vakcínu, až to bude 
možné, obdrželi zejména elitní sportovci. 

„Až bude vakcíny alespoň relativní dostatek, 
budeme  se  v  České  unii  sportu  v  součinnosti 
s NSA snažit zajistit očkování pro reprezentanty 
bez zbytečných odkladů. Samozřejmě až poté, 
co budou odbaveny nejvíce ohrožená skupiny. 
Chceme k rozhodnutí, zda se nechat očkovat, po-
moci i dalším lidem, nejen sportovcům,“ upřesnil 
předseda ČUS.

Riziko zdravotních následků
ČUS v souladu s názory odborníků rozhodně 

nedoporučuje s očkováním vyčkat a prodělat Co-
vid-19 přirozeně. U sportovců jsou totiž zazna-
menávány i průběhy infekce s trvajícími a nepří-
jemnými příznaky. „V našich ordinacích se s tím 
setkáváme. Sportovci po prodělaném covidu ne-
mohou naplno trénovat a sníží se jim výkonnost 
na řadu týdnů. Způsobit  může  i  dlouhodobé 
pozůstatky, například problémy s dýcháním, je 
rizikem pro srdce a ledviny. Relativně malé ško-

dy mohou ohrozit  sportovní kariéry,“ prohlásil 
Jaroslav  Větvička z Centra zdravotnického za-
bezpečení sportovní reprezentace. 

O to vyšší je naléhavost očkování. I mírné pří-
znaky Covid-19 a pozitivní PCR test jsou ze spor-
tovního hlediska daleko větším problémem nebo 
rizikem než mírná omezení tréninku, která jsou 
vynucená vakcinací. Navíc  očkování  s  vakcína-
mi používané  v České  republice mají  vysokou 
efektivitu  –  přes  90 %  –  a měly  by  poskytnout 
ochranu minimálně v řádu vyšších jednotek mě-
síců. 

Proočkovanost alespoň 60–70 %
„Odborníci zatím přesně neví, na jak dlouho 

očkování ochrání. Například zprávy z klinického 
zkoušení vakcíny Moderna přinášejí důkazy, že 
plně vytvořené protilátky proti nemoci Covid-19 
přetrvávají od jejich vytvoření na vysoké úrovni 
minimálně čtyři měsíce. Dále vakcína navodí pa-
měťové stopy v oblasti buněčné imunity,“ uvedl 
Roman  Prymula z České vakcinologické společ-
nosti. 

Pokud  se  dosáhne  alespoň  60–70% proočko-
vanosti  populace,  přestane  se  virus  postup-
ně  šířit,  sníží  se  reprodukční  číslo a přírůstky 
nově  nakažených  z  hrozivých  čísel  nad  deset 
tisíc denně poklesnou na stovky, pak desítky až 
k epizodním případům. 
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„Nebudou zbytečně umírat lidé. Uvolní se ne-
příjemná svazující opatření ve společnosti, za-
čneme žít běžným životem. Sport opět rozkvete 
na všech úrovních. Proto jsme připravili pro naše 
členy praktické informace a budeme v tom i dále 
aktivní,“ dodal Miroslav Jansta. 

Vakcína neovlivní výkonnost
Není podstatné, jakým typem vakcíny se ne-

chat očkovat, podstatnější je nechat se očkovat 
co nejdříve, jak to bude možné. Druhá dávka však 
musí proběhnout stejným typem vakcíny. Drobné 
časové prodlevy a odložení přeočkování v řádu 
dnů až týdnů nehrají výraznou roli. 

„Vítězství  je  na  dosah  aneb  Pět 
důvodů,  proč  se  nechat  očkovat 
proti  Covid-19“  –  pod  tímto  slo-
ganem  zahájila  Česká  unie  sportu 
kampaň,  jejímž  cílem  je  zapojit 
do  vakcinace  proti  nemoci  Covid-19  co  nej-
více  sportovců  i  širokou  veřejnost ZDE.  ČUS 
na této aktivitě spolupracuje s lékaři z Centra 
zdravotnického zabezpečení sportovní repre-
zentace,  odborníky  z  České  vakcinologické 
společnosti a České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně.

V kampani, kterou podpořili napří-
klad hokejový  brankář Dominik Ha-
šek nebo kanoista Josef Dostál, od-
povídají špičkoví experti na otázky, 
které  si  sportovci nejčastěji kladou 

v  souvislosti  s nemocí Covid-19 a nadcháze-
jícím  očkováním.  Právě  jejich  argumenty 
mohou  pomoci  v  rozhodnutí,  zda  a  proč  se 
nechat očkovat.

Všechny otázky a odpovědi jsou zveřejněny 
na webu ČUS ZDE. 

Pět důvodů, proč se nechat očkovat  
proti nemoci Covid-19

„Krátkodobě v prvních dnech 
těsně po očkování lze očeká-
vat mírné nepříznivé ovlivnění 
výkonnosti, a to i v souvislosti 
s možným přechodným výskytem 
vedlejší účinků. Ale na základě 
informací, které máme, by se 
sportovci mohli rychle vrátit k pl-
nému tréninku bez dlouhodobých 
dopadů na sportovní výkon,“ 
upřesnil Roman Prymula. 

Po očkování je vhodné na ně-
kolik  prvních  dnů  po  obdrže-
ní  vakcíny  upravit  tréninkový 
režim. V prvních dvou až třech 
dnech se doporučuje snížit nebo 
vypustit obvyklou tréninkovou zá-

těž a soutěže nahradit je odpočinkem, regenerací 
nebo nenáročnou fyzickou aktivitou, třeba chůzí. 

„Zařadit očkování do plánu přípravy a soutěží 
nebude pro řadu sportovců jednoduché. To platí 
zvláště v době, kdy je očkovacích látek relativ-
ní nedostatek a není zatím možné si termíny 
očkování naplánovat. S očkováním však radíme 
v plánu přípravy počítat a neriskovat nákazu 
v nejméně vhodný okamžik,“ doplnil Jaroslav 
Větvička. 

Autor: KT ČUS
Foto: Facebook ministerstva zdravotnictví  

a Super Stars Most

https://www.cuscz.cz/novinky/ockovani.html
https://www.cuscz.cz/files/2853MWQ.pdf
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Únava,  dušnost,  poruchy  čichu a  chuti,  bolesti 
hlavy…  Většina  příznaků  po  prodělané  nemoci 
Covid-19 zmizí, některé však zůstávají dlouho-
době – několik týdnů až měsíců. Trvalejší násled-
ky a návrat k pravidelným činnostem se nevyhý-
bají ani profesionálním sportovcům. 

„Postcovidovým  syndromem  trpí  až  15  pro-
cent profesionálních sportovců, kterým pomá-
háme s návratem do tréninku. Nejsme si  jistí, 
zda  bude  u  nich  zachována  předchozí  výkon-
nost. I to je jeden z důvodů, proč nabádáme 
sportovce k očkování, jakmile to bude možné,“ 
říká Jaroslav  Větvička z Centra zdravotnického 
zabezpečení sportovní reprezentace. Společ-
ně s Českou unií sportu se připojil do kampaně 
na podporu vakcinace. 

Převažující počet sportovců má relativně hlad-
ký návrat do tréninku po prodělaném koronavi-
ru. V případě lehkého průběhu se ukazuje jako 
klíčové dodržet 10 dní klidu bez zátěže, někteří 
odborníci doporučují 14 dní. Jenže i po uplynu-
tí této doby někteří sportovci pociťují nesou-
rodou  skupinu  příznaků  a  reakci  na  tělesnou 
zátěž. 

„Většinou nám sportovci popisují zvýšenou 
únavnost a také jiný typ únavy nesrovnatelný 
s běžným stavem po těžším tréninku. Dalšími pří-
znaky jsou dechové potíže, bolesti hlavy, svalů 
a kloubů. Někdy přetrvává i ztráta čichu,“ popisu-
je Jaroslav Větvička, který je v kontaktu s mnoha 
českými reprezentanty. 

A v rámci jeho praxe si všiml jedné zajíma-
vosti: „Tíže postcovidových příznaků v obdo-
bí návratu k tréninku až tak úplně nekoreluje 
s tíží průběhu onemocnění. Proto jsme velmi 
opatrní a nabádáme sportovce k pozvolnému 
návratu. U každého z nich provádíme kontrol-
ní laboratorní, klinická a další specializova-
ná vyšetření,“ vysvětluje Jaroslav  Větvička. 
V Centru zdravotnického zabezpečení sportovní 
reprezentace provedli více než 3000 testů v in-
dividuálních a kolektivních sportech od března 
loňského roku.

Covid-19 může ohrozit kariéru. Až 15 procent  
sportovců pociťuje komplikace 

Mononukleóza nebo zánět osrdečníku
Z celkového počtu pacientů, kteří jsou v péči 

po prodělaném onemocnění Covid-19 nebo  se 
na  pracoviště  obrátili,  má  10  až  15 %  postco-
vidový  syndrom  a  návrat  k  tréninkům  pro  ně 
nebyl nebo není úplně hladký. Řádově se jedná 
o desítky profesionálních sportovců. Aktuálně je 
ve sledování kolem dvaceti sportovců, o které je 
v Centru zdravotnického zabezpečení sportovní 
reprezentace pečováno.

„V jednom případě jsme zachytili i zánět osr-
dečníku. Na našem pracovišti evidujeme dva spor-
tovce s opakovaným onemocněním Covid-19 a do-
konce u jednoho z nich se následně ještě objevila 
mononukleóza,“ dodal Jaroslav  Větvička, podle 
kterého bude nutné u všech vyhodnotit po dokon-
čeném návratu do plného tréninku a pak s odstu-
pem jednoho sezonního cyklu, zda bude u těchto 
sportovců zachována i předchozí výkonnost. 

Jednou z nejdůležitějších zbraní, aby těchto 
případů bylo v budoucnu co nejméně, je očko-
vání proti Covid-19. Každý se rozhodne sám, zda 
očkování podstoupí. ČUS vytvořila ve spolupráci 
s Českou vakcinologickou společností kampaň 
na podporu vakcinace, ve které jsou relevantní 
informace a odpovědi na řadu otázek – viz in-
formace  ve  Zpravodaji  ČUS  na  stranách  4  a  5 
i na webu ČUS.

Autor: KT ČUS
Ilustrační foto: Facebook Lukáše Krpálka

Lukáše Krpálka oslabil koronavirus krátce před 
ME v Praze
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Poradna: Funkční období členů volených orgánů spolku

V reakci na množící  se dotazy ze  sportovního 
prostředí  ohledně  prodloužení  funkčního  ob-
dobí členů volených orgánů spolku dle pravidel 
tzv.  Lex  covid  (zákon  č.  191/2020Sb.,  v  plat-
ném znění) v roce 2021, sděluje ČUS následu-
jící informaci. 

Dle aktuálního znění §18 odst. 1 Lex covid pla-
tí, že práva a povinnosti podle §20 až 22 vznikají 
a trvají nejdéle do 31.12. 2020, není-li dále sta-
noveno jinak.

Dle aktuálního znění §20 cit. zák. platí, že po-
kud uplyne funkční období člena voleného orgá-
nu, prodlužuje se jeho funkční období o 3 měsíce 
po skončení mimořádného opatření při epidemii 
(přijatého v roce 2020).

Dle názoru ČUS je úprava prodloužení funkč-
ního období  o 3 měsíce teprve po skončení 
mimořádných opatření právě tím „stanovením 
jinak“, čímž dochází k prolomení lhůty nejpoz-
ději do 31.12. 2020, a tudíž se funkční období 
stále prodlužuje i v roce 2021, a to minimálně 
ještě o 3 měsíce po 22.1. 2021, kdy končí po-
slední prodloužení nouzového stavu, o kterém 
bylo vládou rozhodnuto v roce 2020 (spíše však 
i po případném dalším prodlužování 
nouzového stavu, neboť se stále 
jedná o nouzový stav vyhlášený 
v září 2020).

Protože se však jedná 
o nejasnou a současně dost 
důležitou otázku pro sportov-
ní spolky, požádala ČUS Minis-
terstvo spravedlnosti ČR, coby 
autora Lex covid, o závazný vý-
klad.

V návaznosti na reakci minis-
terstva připraví ČUS doporučený 
postup.

Vzhledem k tomu, že 
však došlo k novelizaci 
Lex covid výslovně mini-

málně v tom, že do 30.6. 2021 je možné usku-
tečnit jednání valné hromady / členské schůze 
per rollam, i když tento postup nemá spolek 
umožněn ve svých stanovách (§18 odst. 2 Lex 
covid), bude každopádně jedním z doporučení 
uskutečnit volební valnou hromadu / členskou 
schůzi právě tímto způsobem (připravujeme 
vzorový jednací řád pro volební valnou hroma-
du / členskou schůzi, který bude vycházet z již 
publikovaného vzorového jednacího řádu pro 
„nevolební“ valnou hromadu / členskou schůzi 
ZDE. 

Je však třeba si uvědomit, že se jedná o mi-
mořádný způsob voleb, kdy nebude zpravidla 
možné postupovat vždy způsobem, na který je 
spolek běžně zvyklý (např. možnost tajné volby 
je při hlasování po e-mailu v podstatě nemož-
ná). Na druhou stranu spolku nic nebrání, aby 
poté, kdy již bude možné s ohledem na epide-
miologickou situaci svolat „normální“ valnou 
hromadu / členskou schůzi, tuto svolal s pro-
gramem jednání, na které bude zařazeno odvo-
lání a nová volba členů orgánů spolku za stan-
dardních podmínek. Valná hromada / členská 
schůze může totiž takové rozhodnutí (odvolání 
členů volených orgánů), coby nejvyšší spolkový 

orgán, učinit kdykoli z jakéhokoli důvodu 
nebo i bez uvedení důvodu.

Pokud by ze stanoviska minister-
stva vyplynulo, že funkční období 
členů volených orgánů se již v roce 
2021 neprodlužuje a z nějakého 
důvodu nebude možné, aby spolek 
uskutečnil volební valnou hroma-
du / členskou schůzi per rollam, 
bude se muset vycházet z „nor-
mální právní úpravy“, tedy:

1. Statutární orgány spol-
ků, kterým ještě neuplynulo 
funkční období, by měly něko-
mu urychleně udělit generální 

plnou moc k zastupování 
spolku ve všech záleži-
tostech.

prodloužení dle Lex covid v roce 2021

https://www.cuscz.cz/novinky/pravni-poradna-nemoznost-konani-valne-hromady.html
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Generální plnou moc není třeba časově ome-
zovat na přechodné krizové období, neboť ji lze 
následně kdykoli odvolat (vzor generální plné 
moci budou mít k dispozici OS ČUS). Generální 
plná moc pak musí mít povinně písemnou for-
mu (viz §441 odst. 2 obč. zák.), a tudíž musí 
být podepsána v souladu se stanovami daného 
spolku (např. vyžadují-li písemné úkony dle 
stanov spolku podpisy dvou oprávněných osob, 
musí být generální plná moc podepsána tímto 
způsobem).

Bude-li to v současné době možné, lze doporu-
čit, aby podpisy byly úředně ověřeny (pro většinu 
běžných úkonů to však potřeba není).

2. V případě, kdy již funkční období uplynulo 
bude třeba postupovat takto:

I nadále budou spolek zastupovat (jednat a po-
depisovat) dosavadní statutární orgány. Čistě 
právně se sice bude jednat o zastupování spol-
ku bez potřebného oprávnění, nicméně dle pře-
vládajících výkladů je v takovém případě mož-
né, aby spolek následně  toto  jednání  schválil. 
Bude se pak jednat o platné a pro spolek závazné 
úkony, a to již od okamžiku jejich uskutečnění 
(zpětně). Je třeba upozornit, že pokud by k do-
datečnému schválení nedošlo, byl by z takového 
jednání zavázán sám statutární zástupce, nikoli 
spolek. Nelze však předpokládat, že by k takové-
mu „nesportovnímu“ jednání v rámci sportovních 
spolků docházelo.

Třetí osoby (smluvní partneři) jsou při jednání 
dosavadních statutárních orgánů chráněni svojí 
dobrou vírou, neboť statutární orgán bude i na-
dále zapsán ve spolkovém rejstříku.

Dodatečné schválení je třeba učinit bez zby-
tečného odkladu. Za současné krizové situace je 
možné považovat za první okamžik, kdy lze jed-
nání statutárů schválit, konání volební valné hro-
mady / členské schůze.

Vzhledem k tomu, že nemusí být úplně zřejmé, 
jaký orgán spolku je kompetentní k dodatečnému 
schválení, je třeba doporučit, aby tak učinila jak 
volební valná hromada / členská schůze jakožto 
nejvyšší orgán spolku, tak nově zvolení statutární 
zástupci.

Vzor rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku:

Valná hromada / členská schůze …..
dodatečně schvaluje
veškeré právní, faktické a jiné úkony učiněné 

statutárními zástupci zvolenými dne ….. , a to 
v období od uplynutí jejich funkčního období 
dne ….. do dnešního dne. Dodatečně jsou tyto 
úkony schváleny za předpokladu, že byly statu-
tárními zástupci učiněny v rozsahu kompetencí 
stanovených obecně závaznými právními před-
pisy a vnitřními předpisy spolku a dále v sou-
ladu s nastavenými pravidly pro zastupování 
spolku. 

Závěrem je ještě třeba upozornit, že se v pra-
xi již objevily případy, kdy soud zahájil řízení 
o určení opatrovníka spolku z důvodu, že neměl 
funkční statutární orgán. Zatím se nejednalo 
o to, že by tímto způsobem soud postupoval 
z moci úřední („sám od sebe“), ale jednalo se 
o reakci na určité nestandardní podněty vůči 
soudu ze strany spolků (konkrétně spolek na-
místo rozhodnutí o volbě rozhodl o „prodloužení 
mandátu“, ovšem funkční období uplynulo již 
v roce 2019, tj. ještě před vznikem pandemie, 
a nebylo tak co prodlužovat).

Pokud by k tomu došlo, není to nic neřešitel-
ného. Opatrovníka soud v praxi totiž zpravidla 
jmenuje z okruhu osob, které jsou nějak spoje-
ny s činností spolku (např. zaměstnanec, bývalý 
předseda, kterému uplynulo funkční období). 
Daná osoba musí se svým jmenováním souhlasit 
a soud proto před jmenováním opatrovníka zašle 
dané osobě přípis, kde jí požádá o vyslovení je-
jího souhlasu. V takovém případě lze doporučit, 

9MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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V  prosincovém  vydání  Zpravodaje  ČUS  jsme 
přinesli  stanovisko  Krajské  hygienické  stani-
ce  Jihomoravského  kraje  (KHS  JmK),  které 
uvedlo, že lze za venkovní sportoviště pova-
žovat i určitá hřiště zakrytá sezónním zimním 
opláštěním (nafukovací haly), a proto v nich je 
možné provozovat sportovní aktivity. Na tuto 
informaci  vzápětí  zareagovala  hlavní  hygie-
nička ČR Jarmila Rážová negativním stanovis-
kem, které publikujeme:

S účinností ode dne 18. 12. 2020 se krizovým 
opatřením (usnesením vlády ČR č. 1332) podle 
čl. I. bodu 2. písm. g) zakazuje provoz a použí-
vání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb. 
Nafukovací přetlaková hala je výrobkem plnícím 
funkci stavby. Podle § 2 odst. 3 věty třetí zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se za stavbu také považuje výrobek 
plnící funkci stavby.

Vzhledem k uvedenému je nafukovací přetla-
ková hala považována za stavbu. Tato stavba je 
přitom uzavřena obvodovými stěnami a střešní 
konstrukcí. Přetlakové nafukovací haly tak ne-
lze považovat za venkovní sportoviště. 

Ministerstvo zdravotnictví o tomto metodic-
ky zpravilo všechny krajské hygienické stanice, 
a to ke dni 18. 12. 2020. Sdělení Krajské hygie- 
nické stanice Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brně (dále i „KHS“) č. j. KHSJM 59859/2020/
BM/HOK ze dne 30. 10. 2020, uvedené na va-
šich internetových stránkách, nelze považovat 
z „výklad hygieniků k nafukovacím halám“, jak 
je na vašich internetových stránkách uvedeno, 
resp. Ministerstvo zdravotnictví se s obsahem 
sdělní KHS neztotožňuje. 

Na základě shora uvedeného Ministerstvo 
zdravotnictví konstatuje, že přetlakové spor-
tovní haly je nutno chápat jako vnitřní prostory, 
kteréžto je t. č. zakázáno používat, a to v sou-
ladu s usnesením vlády ČR č. 1332. 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejné-

ho zdraví a hlavní hygienička ČR

Nafukovací přetlakové sportovní haly, vnitřní prostory
(sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR)

aby tato osoba se svým jmenováním souhlasila. 
Úkolem opatrovníka je totiž zajistit ochranu zá-
jmů spolku, tj. zastupovat ho obdobně jako sta-
tutární orgán.

 
Cílem ustanovení opatrovníka však není plné 

nahrazení funkce statutárního orgánu a při sprá-
vě majetku spolku a při zajišťování spolkové čin-
nosti mu přísluší činit pouze úkony běžné povahy 
(např. podepisovat smlouvy týkají se běžných 
provozních záležitostí), v nestandardní situaci 

by si musel vyžádat svolení soudu (např. podpis 
kupní smlouvy na prodej majetku spolku). Proto 
by i po jmenování opatrovníka mělo úsilí spolku 
směřovat k tomu, aby co nejdříve ustavil funkční 
statutární orgán. 

Výkon funkce jmenovaného opatrovníka zaniká 
přímo ze zákona okamžikem, kdy dojde k řádné 
volbě statutárního orgánu. 

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
Foto: archiv
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Úředník z ministerstva školství:  
„Rozdělování peněz do sportu nikdo nerozuměl“

U Městského soudu v Praze pokračoval ve druhé 
polovině ledna soud v tzv. dotační kauze. Hned 
v pondělí 18. ledna vypovídal jako svědek Da-
rek Vít, tehdejší vedoucí oddělení finanční pod-
pory  sportu  na  Ministerstvu  školství,  mládeže 
a tělovýchovy ČR. Právě on byl důležitou oso-
bou v rámci obvinění České unie sportu. Půso-
bil jako vedoucí pracovník v přípravě dotačních 
procesů v letech 2016/2017 a měl dohled nad 
Programem III, ze kterého se financovaly spor-
tovní střešní organizace. 

U soudu potvrdil, že ministerstvu tehdy schá-
zeli experti, kteří by rozuměli rozdělování pe-
něz do sportu. „Nebylo to jednoduché období. 
Odbor samotný byl paralyzovaný odchodem člo-
věka, který své know-how nikomu nepředal,“ 
prohlásil Darek Vít. Navázal tak na výslech Jar-
mily  Krumphanzlové, bývalé administrátorky 
z MŠMT, která v minulém roce u soudu potvr-
dila, že kritéria v dotačním programu připravo-
vala zkusmo. 

Schválil, co Krumphanzlová navrhla
Na ministerstvu školství Darek Vít pracoval 

od roku 2016, z pozice vedoucího oddělení fi-
nanční podpory finalizoval návrhy na rozdělení 
peněz pro jednotlivé dotační programy. Měl pod 
sebou několik kolegů, připravoval podklady pro 
rozhodování, zároveň byl členem poradní ex-
pertní výběrové komise, která schvalovala návr-
hy na rozdělení programů. A také byl v kontaktu 
administrátorkou Programu III Jarmilou Krum-
phanzlovou. Ta  dříve  u  soudu  uvedla,  že  pro 
rozdělení  milionů  pro  sportovní  organizace 
nevycházela z žádných konkrétních podkladů, 
ale  spíše použila  svůj  vlastní  úsudek  a  vlastní 
pomocná kritéria. 

„Program III se mnou nekonzultovala,“ uve-
dl u soudu úředník Darek Vít, jenž byl přímým 
nadřízeným administrátorům, kteří připravovali 
návrhy na rozdělení peněz. Sám však nevěděl, ja-
kým způsobem k částkám bývalá úřednice MŠMT 
Krumphanzlová došla. Na dotazy obhájců, kteří 
se ptali na hodnotící tabulky a váhové poměry 
v tabulce pro rozdělení Programu III, nedokázal 

Miroslav Jansta: Odhalila se nesystémovost 
a netransparentnost bývalého vedení MŠMT

odpovědět:  „Nevím,  jak  paní  Krumphanzlová 
došla k  těm částkám v hodnotících  tabulkách, 
nevybavuji si,“ přiznal. 

Přesto návrh na rozdělení neinvestičního pro-
gramu pro střešní organizace od kolegyně Krum-
phanzlové tehdy svým kolegům pro finální vyhod-
nocení rozeslal 8. února 2017. Právě  na  tento 
návrh  však  upozornili  zástupci  ČUS,  protože 
byl  podle  nich  nekompetentně  připraven. Na-
příklad podle kritéria členské základny udělila 
administrátorka olympijskému výboru 15 milio-
nů korun přesto, že ČOV ve své oficiální žádosti 
uváděl u členské základny nulu. Podle obžaloby 
její návrh měl být finální, tedy v rámci závazné 
metodiky, a obžaloba od něj také odvozuje způ-
sobenou škodu. 

Místo klíčové porady oddychová  
pracovní cesta

Ministerský návrh měla poté vyhodnocovat zá-
věrečně expertní výběrová komise. Té se však Vít 
nezúčastnil, protože byl pracovně mimo republi-
ku – na základě pozvání od Českého olympijského 
výboru byl ministerstvem školství vyslán na pra-
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covní cestu do Turecka na Zimní evropský olym-
pijský festival mládeže. Na dotaz obhájců, proč 
tuto cestu upřednostnil před účastí na klíčové 
poradě pro rozdělení prostředků do sportu, od-
pověděl: „Zvažoval jsem to z pohledu, že získám 
další zkušenosti. A že si také trochu oddechnu, 
protože v té době to bylo na ministerstvu pracov-
ně neúnosné.“ 

Stejně jako bývalá úřednice Krumphanzlo-
vá  uvedl,  že  na ministerstvu  bylo  v  té  době 
velmi  hektické  období  a  chyběla  odbornost. 
„To se patrně promítalo do kvality odvedené 
práce. Situace byla dost složitá, protože na mi-
nisterstvu v té dobu nikdo nerozuměl financová-
ní sportu. A nebylo se koho ani zeptat. Člověk 
s největšími znalostmi  – pan Vosyka  – odešel 
a  své  know-how k  výpočtům programům ne-
předal,“ popsal Darek Vít situaci, která se děla 
za vedení bývalé ministryně školství Kateřiny 
Valachové. 

Vít navíc s posuzováním a s výpočty neměl žád-
né zkušenosti. Připustil, že dokonce ani nebyl 
zcela seznámen s konkrétními metodikami. „To 
probíhalo průběžně, ale nikdo mně s tím nese-
známil,“ dodal Vít, který také upozorňoval na to, 
že metodiky MŠMT pro rozdělení státních peněz 
do sportovního prostředí se měnily a doplňovala 
se do nich průběžně jednotlivá kritéria, která se 
pak zohlednila ve výpočtu. „Viděl jsem v tom pro-
blém, protože metodika měla být před jednáním 
už ucelená a jednotná.“

Upozornění pro příjemce dotací z kompenzačních  
programů Covid - nezapomeňte na povinnost  

finančního vypořádání

Reakce předsedy ČUS
Podle Miroslava Jansty, předsedy České unie 

sportu, se tím odhalila nesystémovost a netrans-
parentnost vedení MŠMT v rámci financování spor-
tu období 2016 a 2017. „Bylo to ukázáno na vý-
povědi pana Víta a na odpovědích, ve kterých 
nevěděl o existenci materiálů, které upravova-
ly přípravu metodiky pro financování  sportu,“ 
prohlásil  Miroslav  Jansta a dodal: „Zajímavé 
však bylo i to, že svědek potvrdil, že v době roz-
dělování státních peněz ho hostil v Turecku Český 
olympijský výbor, tedy jeden z příjemců té do-
tace.“ 

Autor: KT ČUS
Foto: archiv ČUS

Budova Městského soudu v Praze

Obecně jsou příjemci dotací ze státního 
rozpočtu vedle vyúčtování dotace povinni vy-
pořádat finanční vztahy se státním rozpočtem 
v souladu s vyhláškou č. 367/2015Sb. o zása-
dách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními ak-
tivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 
vypořádání). I přestože některé Výzvy a Roz-
hodnutí u kompenzačních programů (vypsa-
ných MPO, NSA, MMR…) výslovně neobsahují 

povinnost finančního vypořádání pro příjem-
ce, nebo poskytovatel nenabízí pro tento účel 
předepsaný formulář, ČUS z důvodu nejasného 
postavení některých kompenzačních progra-
mů doporučuje z opatrnosti zaslat poskyto-
vatelům finanční vypořádání i u těchto dotací 
(poskytnutých v roce 2020) do 15. 2. 2021. 
Například s využitím dostupného formuláře 
předepsaného pro vypořádání podobné dotace 
(MŠMT).
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Poradna: Důležité informace  
pro členy České unie sportu

Oznámení ke stanovení výše základních sazeb 
zahraničního  stravného  a  stanovení  stravné-
ho a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 
2021:

Stejně jako v minulých letech byla pro úče-
ly členských subjektů České unie sportu vydána 
oznámení o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného a o stanovení stravného a výše 
průměrné ceny za pohonné hmoty pro rok 2021. 

Oznámení naleznete na webových stránkách 
České unie sportu ZDE.

Možnost příspěvků od zdravotní pojišťovny
Všechny sportovní kluby a tělovýchovné jed-

noty mohou připomenout svým členům možnost 
využití příspěvku od zdravotní pojišťovny na po-
hybové aktivity.

Také v roce 2021, stejně jako v minulých le-
tech, je možné téměř u všech zdravotních pojiš-
ťoven využít příspěvku na úhradu nákladů na po-
hybové, respektive sportovní aktivity. Příspěvek 
lze například využít na úhradu nákladů spojených 
s členskými příspěvky ve vašich klubech. 

Stravné, zahraniční stravné a pohonné hmoty

Členové k získání příspěvku od zdravotní pojiš-
ťovny potřebují vystavit ze strany klubu potvrzení 
o úhradě členských příspěvků. Některé pojišťovny 
používají k potvrzení o úhradě vlastní formuláře. 
Pro ty zdravotní pojišťovny, které nemají přede-
psaný formulář k potvrzení, přikládáme vzor (viz 
níže).

Konkrétní informace o příspěvcích a dalších 
benefitech naleznete na webových stránkách jed-
notlivých zdravotních pojišťoven. 

 Autor: Management sportu

Potvrzení o úhradě členských příspěvků

Název klubu, IČO tímto potvrzuje, že přijal od jméno, příjmení, rodné číslo
členský příspěvek v níže uvedené částce, na jehož základě může provádět pravidelnou  
pohybovou aktivitu v klubu v roce 2021.

Částka: ………………………………………………………………  Datum: ………………………………………….……………………

Částka: ………………………………………………………………  Datum: ………………………………………….……………………

 Podpis a razítko

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html
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Výzkum Národní sportovní agentury o popularitě 
sportů vyvolal kritiku i polemiku

Národní  sportovní  agen-
tura  (NSA)  provedla 
ve  druhé  polovině  října 
2020  rozsáhlý  výzkum 
zaměřený  na  vztah  ve-
řejnosti ke sportu a míru 
popularity  jednotlivých 
sportů  v  České  republi-
ce. Průzkum se uskutečnil na velkém vzorku 
5000 lidí nad 15 let. V nabídce bylo 105 spor-
tovních odvětví,  účastníci měli míru  atrakti-
vity z diváckého a aktivního pohledu posoudit 
na škále od nuly do deseti. Výsledky průzku-
mu  jsou  jedním  z  parametrů,  kterými  hodlá 
NSA  zohledňovat  výši  dotace  pro  sportovní 
svazy.

Podle tohoto průzkumu prý Češi nejraději sle-
dují lední hokej, lyžování a atletiku. Z pohledu 
divácké atraktivity lední hokej zvítězil mezi 
muži a obsadil druhé místo v hodnocení žen, 
které považují za nejatraktivnější krasobrusle-
ní. Více  než  překvapivé  je  postavení,  jehož 
dosáhl  například  fotbal. V hodnocení divácké 
atraktivity obsadil celkově až osmou příčku, ze-
jména proto, že ženám se nevešel ani do první 
patnáctky divácky nejoblíbenějších sportů. Pro 
provozování  považovali  naopak  responden-
ti  za  nejlákavější  sportovní  aktivitu  bowling 
a kuželky. 

Představitelé Národní sportovní agentury tvr-
dí, že dopady výsledků průzkumu na jednotlivé 
svazy nebudou nijak zásadní. „Chtěli jsme udržet 
kontinuitu, takže jsme stanovili určité mantine-
ly, ve kterých se pohybujeme. Pro fotbal to třeba 
znamená, že nebude mít výrazný nárůst peněz. 
Ale z pohledu členské základny a rozsahu soutěží 
je to takový fenomén, že by nemělo dojít ke sní-
žení podpory ze strany státu,“ vysvětlil předseda 
NSA Milan Hnilička.

Co na to experti?
Výsledky průzkumu NSA však okamžitě vyvolaly 

vlnu ostré kritiky ze strany představitelů převáž-
né většiny národních sportovních svazů, odbor-
níků na výzkum veřejného mínění, médií i široké 

veřejnosti. Výtky se týkaly 
nejen  zavádějících,  a  ne 
vždy  logických  otázek, 
výběru  respondentů  či 
nepřesné metodiky.

„Samotná metodika do-
tazování vypadá na prv-

ní pohled jako zpackaná. Respondentů se ptali 
na frekvenci jejich aktivního sportování, nicméně 
pak přišel dotaz – ne, zda daný sport provozují, 
ale ´Do jaké míry jsou podle vás atraktivní ná-
sledující sporty z pohledu aktivního sportování 
v ČR?´ Tady vám prostě lidé neřeknou, jaký sport 
dělají. Ke všemu není možné jim ukázat dvakrát 
za sebou baterii 105 sportů, které musí ohodnotit 
číslem 1–10, protože jejich pozornost je ztracená 
po 20–30 sportech. Vidím tam celou řadu meto-
dologických chyb,“ komentoval průzkum Tomáš 
Pflanzer, mediální ředitel renomované výzkumné 
agentury Kantar.

Stanovisko ČUS
Na  průzkum  zareagovala  také  Česká  unie 

sportu prostřednictvím prohlášení svého před-
sedy Miroslava Jansty:

„Je určitě pozitivní, že Národní sportovní agen-
tura začíná mapovat český sport a s ním souvise-
jící kontexty. Na rozdíl od ní se ministerstvo škol-
ství k podobnému kroku v minulém období nikdy 
neodhodlalo a tato problematika ho ani nezají-
mala. Úkolem NSA bude provést v příštích letech 
určitou diferenciaci sportů. Státní koncepce by 
měla preferovat sporty, ve kterých stát podpoří 
svou reprezentaci napřímo. Přitom by ale všem 
sportům měl být umožněn jejich rozvoj a dostup-
nost.

Kromě chyb v metodice, a ne zcela vhodnému 
zásahu cílové skupiny však považuji za zásadní 
nedostatek zejména to, že průzkum se prováděl 
v době, kdy Česká republika bojuje dlouhodobě 
s nemocí Covid-19 a veřejný život – a sport ješ-
tě mnohem výrazněji a  tvrději  –  je omezován 
a  zastavován  nejrůznějšími  restrikcemi. Chy-
bou bylo i to, že s námi, jako představiteli svazů 
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a sportovního prostředí, jeho realizátoři vůbec 
nejednali a neinformovali nás.

Stát potřebuje sport a zdraví prospěšné po-
hybové aktivity ke zdravotní prevenci. Bylo by 
dobré, kdyby do roku 2025 nastavil nějaký ino-
vativní přístup, aniž by zastavil rozvoj spolkové-
ho sportu a aniž by se připravil o dobrou vlastní 
reprezentaci vůči zahraničí. Obojí – až na výjim-
ky – vychází většinou z tradic a z vlastní dobro-
volné spolkové činnosti, nikoliv z průzkumů. Při 
finálním rozhodnutí NSA o výši financování spor-
tovních svazů bude nepochybně nutné sestavit 
relevantní mix mnoha dalších kritérií, který sta-
noví míru podpory sportů z celkového objemu 
prostředků.“

Jak reagovali předsedové svazů?
Martin  Malík,  předseda  Fotbalové  asociace 

ČR: „Máme přes 340 tisíc členů a rozhodně se ne-
jedná o mrtvé duše, protože členství je každý rok 
počínaje prvním lednem obnovováno. Navíc fot-
bal i hokej jsou jednoznačně nejsledovanější te-
levizní sporty. Zaráží mě také, že například golf, 
který má dokonce vlastní TV kanál, je až na 68. 
místě. Nebo MMA: opravdu je v době svého boomu 
ve sledovanosti až za jógou?”

Petr  Marek,  předseda  Českého  cyklistické-
ho  svazu: „Mám k tomu výhrady, ale neznám 
přesnou metodiku průzkumu. Říkali jsme si, že 
budeme mezi sporty, které veřejnost nejradši 
provozuje, takže v tomto ohledu je třetí místo 
cyklistiky odpovídající. Co jsem si nemyslel, to je 
vítězný sport. Bowling na prvním místě opravdu 
nechápu.“

Ivo  Kaderka,  předseda  Českého  tenisového 
svazu:  „Raději nebudu prezentované tabulky 
komentovat, protože každý, kdo rozumí sportu 
v České republice – a myslím si, že je nás tady 
dost – nepotřebuje nahlížet do pseudo anket 
podobného typu. Nevím, proč je formou ankety 
zkoumáno něco, co je zcela jasné a pregnantní.“

Petr Ryška, předseda Českého svazu plavec-
kých  sportů: „Popularita jednotlivých sportů se 
už zohledňovala kdysi v minulosti, takže nejde 
o novinku. To, že lidé plavou, není překvapení. 
V jiných průzkumech vždy bodovaly aktivity jako 
běhání, cyklistika a plavání. Musím říct, že i když 

to nechci kritizovat, tak otázky se mi zdály polo-
žené nešťastně. Kdyby se lidí zeptali, co dělají 
za sporty, dopadlo by to úplně jinak.“

Národní sportovní rada vznesla připomínky 
Kontroverzním  výzkumem  se  intenzivně 

zabývala  na  svém mimořádném  jednání  také 
Národní sportovní rada, poradní orgán při Ná-
rodní  sportovní  agentuře,  kterou  na  základě 
podnětů ze sportovního prostředí svolal Milan 
Hnilička. 

„Národní rada pro sport konstatovala, že je 
dobře, že výzkum byl proveden, nicméně k jeho 
provedení zazněly podněty směřující k jeho pro-
hloubení. Veškeré podněty, které vznesli členové 
rady, posuzujeme, a uděláme maximum, aby byly 
zapracovány do zmíněné výzvy pro sportovní sva-
zy,“ vysvětlil Milan Hnilička.

„Ubezpečili  jsme zástupce  sportovního pro-
středí,  že  nejdůležitější  kritéria  při  rozdělo-
vání  dotací  sportovním  svazům  jsou  kritéria 
kontinuity a tvrdá data, jako je velikost členské 
základny  nebo  počet  trenérů  či  rozhodčích,“ 
uvedl Ivo Lukš, 1. místopředseda NSA.

Autor: KT ČUS
Foto: Seabowl Karlovy Vary

Je opravdu bowling pro Čechy nejlákavějším 
sportovním odvětvím?
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Antidoping: Rok 2021 přináší novelizovaný Kodex,  
Směrnici i standardy

V roce 2019 na konferenci Světové antidopin-
gové agentury WADA v Katovicích byl mimo jiné 
definitivně  schválen  nový  Světový  antidopin-
gový Kodex i s jeho součástmi. Tento Kodex je 
účinný od roku 2021 a je aplikovatelný po ce-
lém světě. Společně s jeho standardy, Směrnicí 
pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České 
republice a Seznamem zakázaných látek a me-
tod patří k páteřním dokumentům v oblasti boje 
proti dopingu. 

Všechny tyto dokumenty jsou k dis-
pozici ZDE.

Světový antidopingový Kodex 
je pravidelně po šesti letech 
novelizován a jeho nové znění 
tak nabylo účinnosti od 1. led-
na 2021. Totéž se týká i no-
vých mezinárodní standardů 
a nové Směrnice pro kontrolu 
a postih dopingu ve sportu v ČR, 
rovněž s účinností od 1. ledna 
2021.

Světová antidopingová agentura WADA zcela 
jednoznačně požaduje, aby odpovědnost v boji 
proti dopingu ve sportu – včetně procesu naklá-
dání s výsledky – zůstala výhradně v gesci jed-
notlivých signatářů Mezinárodní úmluvy proti 
dopingu ve sportu UNESCO, tj. jednotlivých 
státům. V našem případě tedy České republice, 
resp. Národní sportovní agentuře, jak mimo jiné 
vyplývá i ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

V těchto souvislostech Směrnice 2021 obsahuje 
několik změn oproti Směrnici 2015 – ZDE.

V provozu je nová edukativní platforma
Dne 8. ledna Světová antidopingová agentu-

ra WADA uvedla do provozu novou, vylepšenou 
verzi ADEL. Prostřednictvím této nové platformy 
bude WADA poskytovat vzdělávání pro antidopin-
govou komunitu po celém světě včetně sportov-
ců, trenérů, rodičů, zdravotnických pracovníků 
a dalších zájemců. 

WADA nezapomněla ani na antidopingové orga-
nizace, pro něž je na ADEL k dispozici řada nových 
informací a vzdělávacích podnětů v souvislosti 
s rozvojem antidopingových programů.

Generální ředitel WADA Olivier Niggli k tomu 
řekl: „WADA poznala sílu vzdělávání a vedení 
k čistému sportu. Tato nová platforma je důle-
žitým milníkem na poli edukace. Agentura pod-
poruje rozvoj antidopingových programů, které 

zahrnují vzdělávání jako základní funkci 
antidopingových organizací. Zároveň 

je online vzdělávání jedním ze způ-
sobů, jak oslovit cílové publikum, 

zejména během pandemie Co-
vid-19.“

Platforma ADEL má moder-
nizovaný vzhled a obsahuje 
širší škálu vzdělávacích kurzů 
a zdrojů pro cílové skupiny, jak 

je uvedeno ve Světovém antido-
pingovém kodexu a Mezinárodním 

standardu pro vzdělávání.

Kdo tvoří komisi sportovců ADV ČR?
Komise sportovců je poradní orgán ředitele 

Antidopingového výboru ČR. Komise prezentuje 
v oblasti boje proti dopingu práva a stanoviska 
sportovců, poskytuje sportovcům přehled o je-
jich postavení a odpovědnosti a zajišťuje pro tuto 
oblast odbornou a poradní gesci. Komise pomáhá 
zvyšovat povědomí o boji proti dopingu, aktivně 
spolupracuje se sportovními subjekty a sportovci 
a spolu vytváří konstruktivní zpětnou vazbu v ob-
lasti boje proti dopingu. 

Členové komise jsou jmenování na základě 
zkušeností, odborných znalostí a prokazatelného 
zájmu o ochranu čistého sportu. V současné době 
jimi jsou: 

Předsedkyně: Ilona Burgrová (basketbal), čle-
nové: Adam Sebastian Helcelet (atletika), Sandra 
Kleinová (tenis), Josef Řezníček (lední hokej), To-
máš Svoboda (triatlon), Lucie Tužová (sportovní 
aerobik).

Váš trénink nabere na dynamice, 
a bude i pestřejší

Stavíme fitparky, včetně venkovních strojů  
pro powerlifting, Street Workoutové  
a Parkourové konstrukce pro aktivní trénink  
a následnou relaxaci.

Ve všech sportech 
potřebujete přípravu na výkon!

Street Workout
Fitness stroje 
Powerlifting
Parkour 

Posilování
Rozcvičení před tréninkem i zápasem
Akčnímu tréninku
Protažení a uvolnění celého těla  

Naše produktové řady slouží k:

PROČ PRÁVĚ COLMEX?

Jsme 11 let na trhu. 
Máme za sebou 2000 realizací. 
Nejvíc ze všech. 
Vyvíjíme, testujeme a splňujeme  
předepsané normy.
Vyslechneme si vás a dobře poradíme.T/ +420 773 666 066, +420 776 776 033

E/ info@colmex.cz

ZDE
NABÍDKA SPOLUPRÁCE
(www.colmex.cz/akce/spoluprace-s-cus/)

https://www.antidoping.cz/kodex-2021
https://www.antidoping.cz/sites/default/files/Normy/Sm%C4%9Brnice%202021.pdf
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
PREVENCE A OCHRANY

Fotokatalytické nátěry,  
které dlouhodobě řeší  
prevenci a ochranu proti  
virům, bakteriím a zápachu.

Nanotechnologie 21. stoletíwww.nt21.cz

INFORMACE K DOTAČNÍM PROGRAMŮM ZÍSKÁTE NA INFO@NT21.CZ

ŠATNY A SPORTOVIŠTĚ
BEZ VIRŮ, BAKTERIÍ A ZÁPACHU


