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O důležitých bodech říjnové schůze VV ČUS
se hlasovalo prostřednictvím per rollam
Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým
opatřením, která v České republice vstoupila
v platnost 5. října 2020, nebylo možné uspořádat říjnovou schůzi Výkonného výboru České
unie sportu za osobní účasti jeho členů v plánovaném termínu 6. října 2020.
Některá témata však potřebovala aktuální stanovisko členů VV ČUS, aby mohly připravené procesy
pokračovat bez zdržení a odkladu. Proto předseda
České unie sportu v souladu s jednacím řádem VV
ČUS vyvolal hlasování per rollam v sedmi samostatných bodech. Jednalo se ve všech případech o témata z programu zasedání VV ČUS 6. října a připravené materiály byly jeho členům k dispozici od 1. října.

ČUS, ke statistickému šetření stavu členské
základny národních sportovních svazů sdružených v ČUS k 31. 12. 2020.

Hlasování per rollam se týkalo těchto oblastí:

5. Návrh na zajištění inventarizace majetku
ČUS pro rok 2020.

1. U
 stavení poradních orgánů ČUS: Legislativní
rada VV ČUS (předseda Marcel Petrásek), Komise pro strategii a rozvoj horských středisek
spoluvlastněných ČUS (předseda Lukáš Heřmanský), Komise pro přípravu nového sídla ČUS
(předseda Miroslav Jansta).

6. ČUS Sportuj s námi – vyhlášení projektu pro
rok 2021: Vyhlásit projekt pro rok 2021, zahájit
komunikaci se sdruženými subjekty ČUS a příjem
přihlášek akcí do projektu, připravit návrh seznamu akcí k zařazení do projektu a získat potřebná
data pro další jednání s partnery projektu.

2. Z
 měna Organizačního řádu ČUS: Aktualizace
organizačního řádu a souvisejících předpisů sekretariátu ČUS.

7. Návrh na udělení vyznamenání ČUS.

3. S
 tanovení členských příspěvků na činnost
SCS: Stanovení členského příspěvku na činnost
SCS pro rok 2020 v výši 1 Kč za každou fyzickou
osobu, která je členem sdruženého SK/TJ.
4. P
 okyny předsedy ČUS ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2020, k aktualizaci
údajů, pasportu sportovních zařízení, ke
statistickému šetření stavu členské základny

Hlasování VV ČUS per rollam proběhlo od 5. do 8.
října a zúčastnilo se ho všech sedmnáct členů VV
ČUS. U všech sedmi bodů byl vysloven jednomyslný souhlas s navrženým usnesením. jednomyslný
(17x souhlas).

Příští schůze VV ČUS plánovaná na
3. listopadu 2020 se uskuteční podle
aktuálních hygienických opatření.
Autor: KT ČUS

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření
v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.
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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.
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Národní sportovní agentura zveřejnila
Výzvu Můj klub 2021
Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila
Výzvu Můj klub 2021. Výzva se zaměřuje na
podporu sportovních klubů, tělovýchovných
a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování
dětí a mládeže od 3 do 23 let.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22.
října do 16. listopadu 2020.
Novinkou je vyjmutí provozu a údržby sportovišť
z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci
výzvy Můj klub 2021 uplatnit. NSA plánuje vypsání
samostatné výzvy přímo na provoz a údržbu. Informační systém ČUS (IS ČUS – iscus.cz) je připraven.

V IS ČUS je už nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“. Tato funkce umožňuje vytvoření souboru
„csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro
nahrání do Rejstříku sportu NSA.
Doporučujeme SK a TJ, aby se s administrací
žádosti obracely na příslušná okresní pracoviště ČUS, protože obsluha Rejstříku sportu není
zatím uživatelsky komfortní. NSA jej průběžně
zdokonaluje. Kontakty ZDE.
Foto: ČUS Sportuj s námi

Česká unie sportu pomůže sportovním klubům
s administrací žádosti Můj klub 2021
o Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Můj klub 2021, která se zaměřuje
na podporu sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let ve sportovních klubech.
o Územní pracoviště České unie sportu, která se nacházejí ve všech okresních městech České
republiky, mohou pomoci s konzultací, případně i se samotnou administrací žádosti.
o Kontakty na příslušná pracoviště jsou k dispozici na webu České unie sportu: www.cuscz.cz.
o Lhůta pro podání žádostí je od 22. října do 16. listopadu 2020.

4

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

8/2020

Půl miliardy korun pro profesionální kluby
a pořadatele sportovních akcí
Profesionální či poloprofesionální kluby, stejně jako
pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat stát
o dotace v pokračování programu Covid sport 2.
Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na
zrušení sportovní události v souvislosti s vládními
opatřeními proti koronaviru. V programu je pro tyto
účely připraveno 500 milionů korun.

výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750
000 korun na klub pro volejbal a házenou až
po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové
a extraligové hokejové kluby.

Druhou výzvu programu schválila 14. října na
svém zasedání vláda. Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Národní sportovní agenturou (NSA).

„Program je nastaven tak, že u většiny sportovních oddílů se výše pomoci pohybuje v rozmezí
osmi až deseti procent jejich rozpočtů, přičemž
u ekonomicky nejsilnějších sportovních klubů se
jedná o méně než dvě procenta z jejich ročního
rozpočtu,“ uvedl předseda NSA Milan Hnilička.

O finanční kompenzace budou moci žádat kluby
z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA.
Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, házené a volejbalu. Maximální

Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na
ně budou mít vládní omezení od března do konce
tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou sezonou.
Na kompenzace budou mít nárok také komerční pořadatelé sportovních akcí určených
pro sportovce z více než dvou klubů nebo pro
širokou veřejnost. Dotace bude určena na uhrazení marně vynaložených nákladů v loňském a letošním roce souvisejících s akcemi, které se měly
konat v období od 12. března do 31. července
letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které
musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní
na podzim, však návrh tohoto programu nepočítá.
Autor: KT ČUS, foto: Ročenka ČUS 2019

Ivo Kaderka se stal prezidentem evropského tenisu
Ivo Kaderka, místopředseda České
unie sportu, se stal prezidentem
evropské federace Tennis Europe.
Předseda Českého tenisového svazu
byl zvolen na tříleté období na zasedání na Krétě a ve funkci nahradil
Rusa Vladimira Dmitrijeva.
„Je to ocenění výsledků českého tenisu a jeho obrovské síly, kterou ve světě
a v Evropě má. Je to jistě i důsledek našeho mohutného restartu v létě po první vlně pandemie, kdy
jsme pomohli celé Evropě a celému světu a ukázali
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cestu zpět na kurty,“ uvedl po svém
zvolení Ivo Kaderka, který od roku 2017
zastával pozici viceprezidenta.
„Jménem České unie sportu i jménem svým gratuluji Ivo Kaderkovi k velkému diplomatickému sportovnímu
úspěchu. Stává se tak jedním z nejvýše postavených českých sportovních
zástupců v mezinárodních sportovních
strukturách. Je to dobrý signál o českém sportu do
světa,“ ocenil diplomatický úspěch předseda ČUS
Miroslav Jansta.
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Výzva SK Hamr adresovaná předsedovi
České unie sportu
Pandemie nemoci Covid-19 způsobila těžké
časy také českému sportu. Zásadním omezením
tréninku a zastavením pravidelných soutěží,
stejně jako citelnými ekonomickými ztrátami trpí drtivá většina sportovních subjektů na
všech výkonnostních úrovních. Na Českou unii
sportu v současné době směřuje množství nejrůznějších mailů, dopisů a vzkazů s žádostmi
o výklad, doporučení, radu či pomoc.
Jeden z dopisů adresoval předsedovi ČUS Miro-

slavu Janstovi také výkonný sekretář SK Hamr.
Mj. obsahoval text výzvy se žádostí o urychlené
jednání s vládou ČR a Národní sportovní agenturou o finanční kompenzaci nákladů, které vznikly sportovním klubům a tělovýchovným jednotám v souvislosti s přijatými opatřeními 8. října
2020. Vzhledem k tomu, že se tato problematika
týká mnoha sportovních subjektů, přinášíme podstatné části dopisu i výzvy a také odpověď Miroslava Jansty, která obsahuje přehledný výčet aktivit
ČUS souvisejících s řešením aktuální situace.

Výňatek z dopisu výkonného sekretáře SK Hamr:
Vážený pane předsedo,
v současné době je Česká unie sportu jediným sportovním sdružením, které intenzivně jedná
o podpoře a kompenzacích pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty zasaženými jednotlivými
vládními opatřeními. Absolutní nečinnost např. Českého olympijského výboru, který se ještě před
několika měsíci chtěl stát nejvyšší sportovní autoritou v zemi, je nepochopitelná a pro sportovní
prostředí ve svém důsledku až ponižující.
Proto prosím tuto Výzvu nechápejte jako konfrontační, naopak, jejím cílem je podpořit Vaše
úsilí při jednání se státními orgány a Národní sportovní agenturou o urychlené finanční podpoře pro
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
Jakub Strnad, výkonný sekretář SK Hamr

Co obsahuje Výzva
Výzva je adresovaná přímo předsedovi ČUS a je reakcí na vládní opatření z 8. října 2020, které
znamenalo ve svém důsledku okamžité uzavření provozu všech vnitřních sportovišť, utlumení většiny
organizovaných sportovních aktivit ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Upozorňuje na
kritickou ekonomickou situaci vlastníků a provozovatelů sportovišť v souvislosti s omezením příjmů za jejich služby a užívání, ohrožení mnoha pracovních míst a možnost definitivního uzavření
sportovních areálů.
Tato výzva vyjadřuje přesvědčení, že vláda, která veřejně deklaruje finanční kompenzace pro sektory
zasažené vyhlášenými opatřeními, musí tento svůj slib naplnit i v případě finančních náhrad pro sportovní spolky, kluby a tělovýchovné jednoty.
„Vážený pane předsedo, vnímáme Vás jako výraznou osobnost dlouhodobě hájící zájmy sportovních klubů a tělovýchovných jednot, základních článků celého sportovního systému, proto se
s touto výzvou obracíme právě na Vás a prosím o Vaši podporu,“ žádá předsedu ČUS iniciátor petice
a zástupce SK Hamr.
Pokračování tématu na straně 7.
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ČUS je v kontaktu se sportovními kluby
a podporuje dotační projekt Kabina
Vzhledem k tomu, že mnoho sportovních klubů
i tělovýchovných jednot – a zejména vlastníků
a provozovatelů sportovišť – je ve velmi tíživé
situaci kvůli koronavirové pandemii, odpověděl
předseda ČUS Miroslav Jansta na výzvu SK Hamr
nejen osobním dopisem, ale také prostřednictvím následující tiskové zprávy.
„Víme o aktuálních problémech a snažíme
se od začátku korigovat nastavování všech
státních programů, které jsou směřovány na
kompenzaci za preventivní restrikce a mohou
přímo i nepřímo pomoci sportu“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
„Předpokládáme, že Národní sportovní agentura vypíše samostatný program na údržbu
a provoz sportovních zařízení a v neposlední
řadě i investiční program Kabina, který je velmi očekávaný.“
Už v první jarní vlně koronavirové pandemie byla ČUS aktivní, kromě aktualizovaných výkladů vládních nařízení se podařilo
dopisem a následným jednáním s premiérem
a NSA získat miliardu korun pro aktuální potřeby pandemií zasaženého sportovního prostředí. O prvotní pomoc nakonec nebyl z řad
TJ/SK takový zájem, aby se určené prostředky
vyčerpaly, a to také z důvodu další pomoci –
zejména od měst a obcí. Na jaře řada navrhovaných podpor v první verzi nepočítala se
spolkovou sférou, nebo souřadné podmínky
nedovolovaly sportovnímu prostředí podpory
využít. To by se však v následujících týdnech
mohlo změnit.
„Zástupci sportovního prostředí mohou počítat s další pomocí. Většinu podpor se podařilo
nastavit příznivěji. Profesionální sport a pořadatelé velkých akcí budou moci využít programu
Covid sport 2. Sportovní subjekty budou čerpat
podporu z programů jako Antivirus Plus, Covid-nájemné a věřím že i z pokračující pomoci od
NSA. Informace pravidelně zveřejňujeme na
webu ČUS.“ prohlásil Miroslav Jansta. „Osobně
apeluji opakovaně u členů vlády i u předsedy NSA.
Vysvětlujeme agentuře potřeby spolků a hlavní
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důsledky omezujících opatření na jejich chod
a hospodaření.“
Někteří z žadatelů, mezi nimi i ČUS, čekají na
prostředky z první etapy podpory Covid sport.
Čerpání zdržela notifikace programu v Bruselu,
prostředky jsou ale přislíbeny v řádu dnů. „Druhá
etapa Covid sportu se od srpna plánuje a vnímám
ji pozitivně, stejně jako představitelé profesionálního sportu a pořadatelé akcí. Budeme usilovat o to, aby se k nejpostiženějším ze sportu
dostal i zbytek milionů z plánované miliardy na
Covid ve sportu,“ upřesnil Miroslav Jansta.
ČUS také podporuje připravovaný dotační program NSA pod názvem Kabina. Ten je určený na
drobnější projekty v obcích do 3000 obyvatel,
které dlouhou dobu neměly šanci na podobné
státní prostředky dosáhnout. Cílem je, aby z této
podpory šlo zrekonstruovat zázemí u fotbalových hřišť a jiných sportovišť. Právě na vesnicích
a menších městech sport nejvíce upadá, tento
dotační program by mohl situaci v obcích znovu
nastartovat.

ČUS čelí náporu

V současné době se právě Územní pracoviště
ČUS stala konzultačními místy NSA pro dotační
poradenství klubům. Pracoviště poskytují právní výklady vládních nařízení a jejich správnou
aplikaci ve sportu, informují sdružené subjekty
o možnostech využití dostupné podpory. Konzultace se týkají také nově vypsaného programu Můj
klub na rok 2021. Žádosti jsou navázané na nový
rejstřík sportovců, který MŠMT předalo agentuře
v nepříliš funkčním stavu.
Autor: KT ČUS
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Projekt ČUS Sportuj s námi se uskuteční také v roce 2021
– poslední přihlášky do 8. listopadu
Projekt ČUS Sportuj s námi i přes
současné těžké období bude pokračovat také v roce 2021. Cíl tohoto sportovního projektu zůstává
stejný – aktivněji zapojit širokou
veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři
zhruba pěti set akcí zařazených do termínového kalendáře tohoto projektu dostávají podporu
mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat
opět přes elektronickou přihlášku – ZDE.

Přihlášení do projektu pro rok 2021 bylo zahájeno 7. října a skončí 8. listopadu 2020. Před
sestavením finálního kalendáře budou všechny
obdržené přihlášky – na základě členění podle
okresů – zaslány na příslušné okresní sdružení ČUS
k doporučení, případně k doplnění chybějících
charakteristik navrhovaných akcí. Následně Česká
unie sportu ve spolupráci a podle zájmu partne-
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rů i podporovatelů projektu sestaví
konečnou podobu kalendáře akcí
na rok 2021.
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) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání
akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových
skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží
národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít
snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho
jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021.
Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje Výkonný výbor ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy
a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.
Autor: Management sportu a SCS
Foto: ČUS Sportuj s námi
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Miroslav Jansta ostře v deníku Sport o Kejvalovi:
Lže a manipuluje!
Deník Sport publikoval 29. září (po uzávěrce zářijového Zpravodaje ČUS) pod titulkem „Jansta
ostře o Kejvalovi: Lže a manipuluje“ obsáhlý
rozhovor s předsedou ČUS Miroslavem Janstou.
Detailně v něm analyzuje historii vztahu mezi
ním a Jiřím Kejvalem, role ČUS a ČOV v českém
sportu a zamýšlí se nad nadcházející volbou
předsedy ČOV. Z článku vybíráme podstatnou
část, celé interview si lze přečíst ZDE.
 Pro český sport je v době koronavirové krize
zvlášť důležitá jednota při prosazování svých zájmů. Je ale nyní český sport jednotný, když se podíváte na dvě největší sportovní organizace?
„Které máte na mysli?“
 Česká unie sportu a Český olympijský výbor…
„Já bych to popsal jinak. Je tady Národní sportovní agentura, která v čele s Milanem Hniličkou
hájí zájmy celého sportu na státní úrovni. A je dobře, že ji máme. Pak je tu ČUS jako největší česká
střešní sportovní organizace, spolek, který sdružuje naprostou většinu sportovních svazů, klubů
a jednot u nás. Dál například Sdružení sportovních
svazů, Sokol a pak teprve ČOV, což má být elitní
organizace, která se má starat o reprezentanty na
olympijských hrách a o rozvíjení myšlenek olympismu.“
 Dobře. Teď se ale ty dvě velké sportovní organizace – ČUS a ČOV – v této těžké době potkávají
u soudu. Akorát každá na jiné straně barikády, což
jednotou moc nepůsobí. Jak byste tedy definoval
ten současný vztah?
„Ideální není, to je jasné. Částečně je to dané
samozřejmě šéfy obou organizací, ale pro lepší pochopení je dobré ten příběh popsat v čase. Vše začalo v roce 2011, kdy vyvrcholila krize kolem Sazky, která ožebračila český sport, a nikdo z vedení
ČOV tehdy nebyl schopný navrhnout jakoukoliv
variantu dalšího vývoje. A to včetně Jiřího Kejvala, který byl tehdy místopředsedou pro ekonomiku
ČOV, účastnil se valných hromad ČSTV, obou někdejších akcionářů Sazky. Nikdy tam ale zásadně
nevystoupil. Mediálně se prezentoval vždy skvěle,
ale rozumný plán dalšího vývoje s majetkem Sazky nepředložil. Já jsem pak navrhl, ať krachující
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Sazku prodáme. Vzápětí mě pak lidé ze svazů přesvědčili, ať kandiduji na předsedu ČSTV, což se mi
původně moc nechtělo. No, a pak přišel Jiří Kejval
s tím, že on chce vést ČOV. Když jsem to řekl poprvé ve svém okolí, většina lidí si klepala na čelo.“
 Proč?
„Protože to byl člověk, který úzce spolupracoval s šéfem Sazky Alešem Hušákem, jenž fakticky český sport potopil spolu s představiteli ČOV,
ČSTV, Autoklubu a Sokola tím, že Sazku přivedl
ke krachu. A přitom firma Jiřího Kejvala například
dodávala Sazce nábytek. Nicméně Jirky se tehdy
zásadně zastal ministerský náměstek ze školství
Jan Kocourek. A právě on s Kejvalem přišli i s nápadem, že ČOV bude jakousi hlavou českého sportu.“

 Tak proč jste souhlasil?
„Nakonec mě umluvil především Kocourek
s tím, že Kejval bude sice předseda, ale šéfové
ČUS, Sokola a Sdružení sportovních svazů budou
místopředsedy ČOV. A tím fakticky celý sport sjednotíme. Kocourek mě navíc přesvědčoval i tím, že
Kejval má připravenu spoustu skvělých nových zákonů, které sportu zásadně pomohou. A také musím říct, že osobně na mě tehdy Jirka působil sympaticky. Rád jsem s ním diskutoval, protože je to
člověk vzdělaný a pracovitý. Takže jsem se za něj
postavil. Pak ale přišel rok 2012 a po olympiádě
v Londýně jsem byl tři měsíce mimo po transplantaci ledviny. A když jsem se vrátil, tak jsem zjistil,
že většina z těch dohodnutých věcí vůbec neplatí.
Tam poprvé Jiří Kejval sport podrazil.“
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 Co konkrétně neplatilo?
„Zjistil jsem, že šéfka Sokola vůbec neměla šanci být do výboru ČOV zvolená, místo šéfa naší druhé největší střešní sportovní organizace – Sdružení
sportovních svazů – byl místopředsedou zvolený
Filip Šuman z florbalu a ani žádné úžasné zákony
na podporu sportu se moc neřešily. Navíc došlo
i k nějakým osobním věcem mezi mnou a Jirkou,
které mě hodně překvapily, ale nechci je tahat na
veřejnost. Takže vztahy byly do roku 2015 opravdu
špatné. Pak ale odešel stínový předseda ČOV a na
čas se zlepšily.“
 Kdo byl podle vás stínový předseda ČOV?
„Jiří Bis (spolumajitel agentury Bison & Rose –
pozn. red.), to se tak nějak všeobecně vědělo. Ten
se však snažil spojovat podporu Kejvala se svým
byznysem. Jiří Kejval po mně tehdy také chtěl,
ať za každou cenu rozprodáme obrovský majetek
ČUS, protože tvrdil, že sportovci neumějí hospodařit. A jen tak mimochodem – ten majetek, hlavně
sportovní střediska v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně, měla tehdy tržní hodnotu kolem
200 milionů korun a dnes bychom za ně bez smlouvání dostali zhruba o miliardu víc. Takže kdybych
tehdy Kejvala poslechl, byl by dnes sport jen tímto
zásahem o miliardu chudší.“
 V květnu 2017 pak přišla dotační kauza, která
vás definitivně postavila proti sobě. Platí?
„Ano. Byl to velký náraz do našich vztahů. Obvinili tehdy Peltu a FAČR a pak i mě a ČUS. A jak
známo, lidi se poznají v kritických situacích. Takže
místo toho, aby Jirka zavolal a chtěl si vyjasnit, co
se děje, tak se přidal k trestnímu oznámení a přihlásil škodu. Byť on dobře věděl, jaké chyby se při
návrhu na rozdělování dotací z MŠMT staly. Dobře
věděl, že ČOV žádné škody nevznikly, že vše bude
jen sloužit nesmyslné obžalobě. To byl jeho druhý
velký podraz na český sport.“
 On ale prý přihlásil škodu jen proto, aby mohl
nahlížet do soudních spisů…
„To tvrdí, ale nemluví pravdu. Protože když vás
policie označí za poškozeného, což se tady v případě ČOV stalo, máte okamžitě možnost do spisu
nahlížet. A nemusíte žádnou škodu nahlašovat. Ale
on škodu aktivně přihlásil. A to nejen hmotnou, ale
i nehmotnou, když prohlásil, že vznikla újma ČOV
a celému českému sportu. On se drze prohlásil za
český sport.“
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 Nicméně nárok na škodu přece nakonec ČOV neuplatnil.
„To ano. Ale místo toho, aby se ČOV vzdal procesních práv poškozeného, tak se v této roli a na
straně obžaloby dál procesu účastní. Jeho zástupci
nás u soudu zpovídají jako zločince. To mi přijde
neuvěřitelné. A víte, co mi ještě přijde neskutečné?“
 Povídejte…
„Že Jiří Kejval je dnes jediným statutárním zástupcem ČOV. To je docela unikát. U sportovních
svazů jsou často statutárové všichni členové výkonného výboru, třeba na ČUS jsme například čtyři
statutáři a podepisovat můžeme nejméně ve dvou.
Ale v ČOV je jeden jediný vládce – Jiří Kejval. A výkonný výbor ČOV? To je fakticky jen takový jeho
poradní orgán, který si vyslechne, a stejně si může
udělat, co chce on sám. Protože on jediný může za
ČOV něco podepsat či schválit.“
 A to nikdy nikdo nechtěl změnit?
„Upozorňoval jsem na to už v roce 2013, ale
pak jsem to nechal být. Můj hlavní cíl byl tehdy
jiný. Zachránit kmenový sportovní majetek ČUS,
investovat do něj a získat do sportu víc peněz, aby
sportovní svazy byly svébytné a v lepší kondici.
Protože ony zodpovídají za český sport především.
Ony organizují soutěže a mají vychovávat trenéry.
A pak jsou tu samozřejmě ještě moc důležité kluby, které získávají děti z ulice, starají se o masový
sport. Ony potřebují střešní organizace, aby se za
ně někdo mohl postavit, koordinovat a podporovat
věci, které si nemůže dělat každý sportovní svaz
sám. A to se celou dobu snažím dělat já a naše Česká unie sportu. Takže pokud bych měl říct hlavní
rozdíl mezi mnou a skupinou Jiřího Kejvala? Já se
snažím za sport rvát, on ho chce především řídit
a přerozdělovat peníze.“
 Není to příliš kategorické tvrzení?
„Podle mě není. I proto si budoval úzký vztah
s úředníky z ministerstva školství, které pak vozil
na olympijské hry a další akce. A tady se pak honí
Pelta, že kohosi pozval na EURO, když FAČR měl
spoustu svých peněz od UEFA a od sponzorů. Ale
nikomu už nevadí, když taková cestovka fungovala
pod ČOV, který má zásadní podíl peněz od státu.
Chápete, že on se fakticky dopouštěl chování, které by například v Německu okamžitě vyšetřovali
jako možnou korupci?“
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 Myslíte to, když zval na olympiády ministry
a další úředníky?
„Tak ministry nebo premiéra může pozvat i MOV,
tam je to něco jiného. Ale on zval i řadové úředníky,
kteří pak rozhodují o dotacích pro stejný ČOV, který
je vozí po exkluzivních destinacích světa. Já jsem
to dlouho ani nevěděl, byť jsem byl místopředsedou ČOV. Dozvěděl jsem se to až v roce 2017. Jen si
to vezměte: ČOV vozí na olympiády administrátory
státních dotací, o které sám žádá. Platí jim letenky,
jídlo, oblečení a ubytování. Bylo to tak v Londýně,
v Soči, v Riu i jinde. Vždyť to je čistě prokorupční jednání, které jde přímo proti Etickému kodexu
MOV. A přesto měl v tom roce 2017 Jirka ještě tu
drzost nařknout z nefér postupů druhé.“

Miroslav Jansta u Městského soudu v Praze

 Co máte konkrétně na mysli?
„Třeba jeho neskutečný rozhovor na portálu Seznamu Zprávy, kde podprahově zaútočil na mě i na
ČUS v tom smyslu, že nechceme, aby byl český sport
transparentní a aby financování bylo postavené na
známých ukazatelích. To bylo naprosto v duchu „zloděj volá, chyťte zloděje“. Protože my transparentní jsme a predikovatelné ukazatele prosazujeme.
Máme například registr všech členů, jehož provoz
nás stál už statisíce korun. Je funkční od roku 2000
a po posledních vylepšeních před čtyřmi roky je volně přístupný na našich stránkách včetně seznamu
majetků - ZDE. Zatímco ČOV nemá takto transparentně nic. Na jeho webu nenajdete ani jeho členy.
Vytvářel sice za desítky milionů registr sportovců pro
Českou spořitelnu, když to nevyšlo, tak si to samé
domluvil s bývalým ministrem Chládkem. Akorát
z toho nic nebylo. A ještě to bylo nejspíš celé protiprávní, protože ministerstvo takový projekt musí
nejdříve vysoutěžit, což se tu, myslím, nestalo.“
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 A jak tedy ten projekt ČOV skončil?
„Nejspíš leží ladem někde v šuplíku v sídle ČOV.
Přesto si ale Kejval dovolí naznačovat, že nám
na rozdíl od něj nejde o transparentnost. A ještě
takhle přiloží do ohně v době, kdy jsme obvinění
a bráníme se, že nejsme zločinci. Takže můžete po
tom všem Jiřího Kejvala brát za férového člověka?
Těžko. Ty vztahy nemohou být dobré. Je to předseda, který lhal, je prokorupční, protože si bral na
olympiády ve velkém státní úředníky, a ještě nás
bude moralizovat? A další věc je, jak autoritářsky
a manipulativně se chová na půdě ČOV.“
 To je tvrdé obvinění. Jaké pro něj máte argumenty?
„Tak třeba: v říjnu je volební valná hromada,
Plénum ČOV, které je ale už nyní zmanipulované.
Protože pan Kejval se jako jediný statutár rozhodl,
že budou jen čtyři místopředsedové ČOV, zatímco
stanovy říkají, že jich má být pět. A že bude voleno
sedm členů výkonného výboru, byť jich podle stanov musí být deset. Už pět let ho také upozorňuji, že stanovy ČOV jsou špatné a musejí se změnit.
Dvakrát jsme mu i za Výkonný výbor ČUS k tomu poslali dopis s konkrétními podněty, letos ho ke změně
stanov vyzvala i valná hromada ČUS, téměř jednomyslně. Ale ani jednou k tématu neodpověděl.
Protože on námi pohrdá. Takže arogance a nulová
spolupráce. I přesto jsem chtěl vždy vztahy znovu
rovnat, protože jsem člověk kompromisu. Ale s ním
to po všech těch zkušenostech opravdu nejde.“
 S panem Kejvalem jsme o těch počtech místopředsedů mluvili. A podle jeho výkladu je tam vůle.
A místopředsedů může být „až pět“, což je rozdíl…
„Tak, a teď vám něco ukážu! (kroutí hlavou
a hledá mezi papíry) Tohle jsou stanovy ČOV a vidíte tu někde napsané to slovíčko AŽ pět? No, vidět ho samozřejmě nemůžete, protože tu napsané
prostě není. Je to jen další Jirkova účelová manipulace.“
 Tak jemně řečeno je cítit, že rozhodně nejste na
stejné vlně…
„Jenomže to opravdu není můj boj s Jiřím Kejvalem, ale boj s mocenským chováním a manipulacemi Jiřího Kejvala. On zásadně selhal už třikrát
– v případu Sazky, ve chvíli, kdy chtěl z ČOV udělat
hlavní zastřešující organizaci, jak tomu říkal: ´hegemona českého sportu´, a v dotační kauze, kde se
hlásil o škodu, která mu nevznikla. A jeho strate-
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gie na veškerou kritiku je vždy stejná – mlčení. On
nikdy na nic nereaguje, prostě mlčí. A pak se jen
spoléhá na svoje manipulativní stanovy, které mu
umožní dělat si, co chce. A které většinou už před
volbami odradí všechny oponenty. Bohužel, on ani
prokazatelně nebojuje za český sport.“
 Jak to?
„Vzpomeňte na rok 2017, kdy se z ministerstva
školství s několikaměsíčním zpožděním vyplácely
dotace do sportovních svazů, klubů a jednot. Tehdy sportovní prostředí kolabovalo, nebyly peníze
na provoz. Ustanovili jsme společně s ČOV a Sokoly pracovní skupinu, abychom poukazovali na tento fatální stav… A jako první to vzdali olympionici,
kteří si pak raději předváděli novou kolekci oblečení. Na jedné z porad se Kejval o tehdejší ministryni Valachové vyjadřoval vyloženě hanlivě. Za
pár týdnů však od ní dostal mimořádnou dotaci 76
milionů korun a veřejně jí vyjádřil podporu. Ministryni Valachové, která z rozpočtu pro sport tehdy
sebrala jednu miliardu korun. A tak se tedy znovu
ptám, je Kejval bojovníkem za český sport?“
 V říjnových volbách do ČOV bude mít Jiří Kejval nakonec možná nečekaně protikandidáta – bývalého pozemního hokejistu Filipa Neussera. Co si
o něm myslíte?
„Jednak chci říct, že ho za této situace obdivuji, že do toho jde. Ale Kejval svým způsobem
pozemkáře k takovému kroku vyprovokoval. A to
tím, jak brutálně zasáhl do suverenity jejich
svazu. Protože to, aby šéfovi pozemního hokeje
říkal, koho by měl nominovat do pléna ČOV? To
už je moc. Mluvil jsem o tom přímo s předsedou
svazu Gino Schildersem, který mi celou jejich
schůzku popisoval. Kejval mu nabízel, že bude
zapojen do projektu Trenéři ČOV, ale ať stáhne
Neussera z pléna, protože je prý zbytečně konfrontační a stěžují si na něj i předsedové jiných
svazů. Takže to ještě alibisticky hodil na jiné. To
je pro něho, bohužel, klasická metoda…“
 Jiří Kejval to ale vysvětloval tím, že chtěl, aby
v plénu za jednotlivé svazy byli ideálně jejich
předsedové, což Filip Neusser opravdu není.
„Aha. Takže to se pak zeptám, jak je možné,
že jeho místopředsedové a členové pléna Zdeněk
Haník a Roman Kumpošt nejsou také předsedové
svazu? A Michal Ježdík není ani člen výkonného
výboru basketbalové federace… Vlastně ani sám
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Kejval není předseda svazu. Vždyť to je jen jeho
další účelová dezinformace a manipulace! Ať už,
prosím, nelže. Vždyť to je neakceptovatelné, že
předseda ČOV je účelový lhář…“
 Zpět k Filipu Neusserovi. Jakou má podle vás
šanci na zvolení?
„Pokud předsedové svazů pochopí, jaká manipulace s nimi probíhá a že neklid do českého
sportu vnesl Jiří Kejval a jeho touha vše ovládat,
tak jsou ty šance padesát na padesát. Mně se
Neusserův pohled na sport líbí. Víte co – Jirka
Kejval dosáhl jedné skvělé věci, když se stal
členem MOV. Tak by měl zaměřit své další úsilí
tímto směrem a tady místo předsedy přepustit. Buď Neusserovi, anebo třeba i někomu ze
svých místopředsedů. Například takového Libora Varhaníka bychom okamžitě podpořili. Pod
ním by olympijský výbor rozhodně projevil víc
vstřícnosti vůči svazům, efektivněji a úsporněji
by hospodařil, a to by pomohlo celkově k větší
jednotě českého sportu. Jenže on nenašel odvahu, proto podporuji Neussera. Kdyby uspěl, tak
doufám, že by změnil stanovy ČOV tak, aby mělo
kolektivní vedení a každý sportovní svaz měl nezpochybnitelný hlas. To nyní není.“
 Pokud ale Jiří Kejval bude znovuzvolený, což je
nejpravděpodobnější scénář, jaký čekáte další vývoj?
„Tak holt bude mít ČOV v čele i dál člověka, který je nedůvěryhodný. Vím, že někdo teď může namítnout, že já jsem stále obžalovaný, tak co tady
říkám. Ale já jsem se ničeho nedopustil, nelhal
jsem a i v těch odposleších všechno, co říkám, jsou
věci, za nimiž si můžu stát. Ostatně, už i vrchní
soud řekl, že jsem postupoval podle stanov. Nechtěl jsem žádné výhody, chtěl jsem jen férově
spočítat, co komu patří. A že jsem za to obžalovaný, je unikát. O volbě rozhodují předsedové svazů
a další. Je to na nich, zda chtějí mít ve vedení
nejvyšší sportovní morální organizace člověka s takovým morálním kreditem. Člověka, který bohužel
prokazatelně a účelově otáčí fakta podle potřeby.
Vyhodil kvůli svému velikášství desítky milionů korun z okna. Vím, že chtějí mít raději klid a tento
principiální rozkol nechtějí řešit. Pokud jsou však
skutečnými sportovci a mají v srdci fair play, tak
musí moji kritiku vnímat s vážností.“
Autor: Deník Sport
Foto: ČUS a www.isport.cz
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V Praze na Strahově bylo otevřeno speciální
odběrové místo pro testování sportovců na Covid-19
Sportovci, kteří reprezentují Českou republiku
na mezistátních akcích nebo mezinárodních
pohárových soutěžích, mají v souvislosti s aktuální pandemickou situací možnost využít speciální odběrová místa pro testování na nemoc
Covid-19. Ve spolupráci s Českou unií sportu
nově zřídilo Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace v Ústřední vojenské nemocnici stanoviště v Praze na Strahově.
Vzhledem k vysokému zájmu navíc vzniklo další odběrové místo v Liberci a pro
sportovce jsou k dispozici také
v Brně a Ostravě.

Komunikační podpora

„Česká unie sportu zřízení tohoto odběrového
místa podpořila. Zajistili jsme mu neprodleně širokou komunikační podporu napříč všemi členskými
sportovními svazy. Jeho kapacity jsou v současné
době plně využity, což dokazuje jeho potřebu. Pro
sportovce je vyčlenění tohoto speciálního místa velice důležité, neboť se tak vyhnou dlouhému čekání
i kontaktu s potenciálně nakaženými osobami,“ říká
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Vedle Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
v Ústřední vojenské nemocnici se
zformovala pracovní skupinu CentrumLab, složená z lékařů a pracovníků se zkušenostmi s odběry a managementem výsledků Covid-19.

Pomoc při zahraničních
cestách

„Reagovali jsme na potřeby národních svazů a sportovních klubů
na testování sportovců pro účast
v přípravě, v soutěžích, k vycestování mimo Českou republiku do zahraničí a při návratech zpět.
Převážná většina odběrů se provádí za účelem
získání dvojjazyčného certifikátu o negativním
PCR testu při odjezdu na zahraniční sportovní
akce a následném kontrolním testování po návratu. Druhou část tvoří diagnostické a kontrolní
odběry při podezřeních a také v pozitivních případech,“ vysvětluje MUDr. Jaroslav Větvička,
vedoucí lékař Centra zdravotnického zabezpečení
sportovní reprezentace.
Odběrové místo CentrumLab Strahov v Praze je
umístěné v blízkosti sídla České unie sportu na
prostranství v jihovýchodním rohu Velkého strahovského stadionu ve Vaníčkově ulici na Strahově.
K testům je potřeba se předem objednat. Stanoviště však není určeno pro amatérské sportovce ani členy České unie sportu nebo ostatní
veřejnost. Bližší podrobnosti ZDE.
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„Zpracováváme přesnou statistiku pozitivních
nálezů při preventivních odběrech podle sportů,
souhrnně však můžeme již teď říct, že vzhledem
k počtu odběrů se pohybuje podíl pozitivních
nálezů mezi 12-15 procenty, tedy v porovnání
s obecnou populací je podstatně nižší – dnes dosahuje klouzavý průměr v populaci kolem třiceti procent. Nákaza si však vybírá svoji daň i mezi
trenéry. Speciální požadavky řešíme prostřednictvím odběrů přímo u sportovců s pomocí mobilního týmu,“ dodává MUDr. Jaroslav Větvička.

Další stanoviště

Odběrové místo CentrumLab Dukla v Liberci se
nachází v Jeronýmově ulici v Horním Růžodole.
V koordinaci s laboratořemi Spadia mohou sportovci podstoupit odběry také v Brně, Ostravě
nebo ve Žlutých lázních v Praze-Podolí.
Autor: KT ČUS
Ilustrační foto: mocr.army.cz a hygpraha.cz
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Vzpoura žen. Soutěž Díky, trenére
zná finálovou osmičku
Ani jedna zástupkyně něžnějšího pohlaví dosud nevyhrála
sportovně-společenskou akci
Díky, trenére. Letos však mají
ženy k triumfu blízko. Do finále
se jich probojovalo hned pět.
Petr Rydl je zakladatelem bohulibé akce, kterou podporuje
i Česká unie sportu. Před jejím
šestým ročníkem vyjádřil jediné přání. „Chtěl
bych, aby konečně vyhrála žena.“ Nyní se zdá,
že ho děvčata vyslyšela a rozhodla se muži,
který si jako první našel čas, aby poděkoval
trenérům mládeže, udělat radost.
Petr Rydl však měl při určení TOP 8 jediný hlas.
„Výběr finalistů je nejtěžší částí naší práce. Každý semifinalista by si postup zasloužil. Ještě že
jde o sportovce, kteří berou věci s nadhledem,“
říká s úsměvem.
Finále s názvem Den trenérů mládeže se mělo
uskutečnit začátkem listopadu. Kvůli aktuálním
vládním nařízením se však přesunulo na leden.
A jak vypadá osmička finalistů?
VÍT ČERNOHOUS – HOKEJ ZUBR PŘEROV: Pětadvacetiletého mladíka byste čekali spíše v kádru
Zubrů. „Dospěl jsem do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se moje hráčská kariéra nevyvíjí tak,
jak jsem si představoval,“ tvrdí. Hokej nepřestal milovat. Hledal v něm uplatnění. A to našel
u mládeže.
EVA DREŠEROVÁ – VOLEJBAL LVI PRAHA: Přátelé jí neřeknou jinak než Dréša, oceňují její znalosti, nadšení, vytrvalost… Tohle všechno bude
teď potřebovat, pracuje na životním projektu.
Lvi už nechtějí být sami, zatoužili po Lvicích.
„Vést celou složku je pro mě výzva,“ líčí žena,
jež piplala i Kiki a Maki.
MONIKA CHROMÁ – FLORBAL K1 ŽIDENICE: Také
ona snila o velké sportovní kariéře. Dotáhla to
až do extraligy. Ale přišla zranění. Nelenila však
a vrhla se na trenérskou kariéru. Za svůj tým se
bije. Nebojí se ani ožehavých problémů – šika-

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

ny. „Spolužačky dávaly najevo
jedné mé hráčce, že je tlustá.
Bála se jíst,“ popisuje dvacetiletý benjamínek soutěže.
BLANKA JISKROVÁ – HOKEJ
ENERGIE KARLOVY VARY: Nikdo nechápe, jak všechno zvládá. Učí prvňáčky, na zimáku
připravuje děti od nejmenších až po dorostence.
Do toho má tři vlastní syny a dva, které vyvdala…
„Prostě to tam někde je,“ pokrčí rameny žena,
již přivedla k trénování legendární Jarmila Kratochvílová.
HANA NOVOTNÁ – MAŽORETKY PREZIOSO BLATNÁ:
Je z těch lidí, kteří dokazují, že i na malém městě
lze dělat velké věci. V oddíle mažoretek v šestitisícové Blatné začala trénovat před dvanácti lety
a od té doby se „Preziosky“ staly mistryněmi Evropy i světa. „Měla jsem štěstí na lidi,“ usměje se
dobrá duše klubu.
PAVEL SCHWARZ – JACHTING ČESKÝ YACHT KLUB:
„Vltavský vlk“ klame tělem. Datum jeho narození
říká 62 let, každý by mu však hádal maximálně
abrahámoviny. To práce s mládeží ho tak nabíjí.
„Díky jachtingu jsem prožil krásné dětství. Teď
bych chtěl, aby ho stejně strávily i naše děti,“
vypravuje.
FILIP SUK – KARATE NÁS BAVÍ VYSOKÝ ÚJEZD:
Nikdy nepatřil mezi nadané karatisty, rozhodně
mu však nelze upřít vytrvalost. Mety, ke kterým
vzhlíží, se neomezují slovem výhra. Nevěříte?
„Karate mi dává do života spoustu věcí, především odvahu,“ vysvětluje držitel černého pásku
prvního stupně.
DANIELA VIKTORÝNOVÁ – SOFTBALL EAGLES
PRAHA: Trenérka krčských kadetek má za sebou
zářnou softbalovou kariéru. Získala medaile z mistrovství republiky, její starty za národní tým jen
těžko spočítáme. Snad ještě o něco více si váží
faktu, že ji čtrnáctiletá dcera nominovala do Díky,
trenére. „Musí ke mně mít velikou důvěru,“ míní.
Autor a foto: Díky trenére
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Poradna: Doporučené postupy pro svazy, TJ a sportovní kluby při
nemožnosti konání valné hromady spolku nebo výroční členské schůze
Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy
s pořádáním valných hromad, popř. výročních
členských schůzí.
Protože spolky mají určité povinnosti, jako
schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku,
je potřeba situaci řešit podle platné legislativy.
Jelikož na téma konání valných hromad přichází
v současné době značný počet dotazů, připravila Česká unie sportu doporučení pro své členské
subjekty, jak v dané situaci optimálně postupovat.

Nemožnost konání valné
hromady spolku
Na základě aktuálně platných opatření Vlády
ČR není možné, aby se konala zasedání nejvyšších
orgánů spolků (valné hromady, členské schůze,
konference). Jak tedy postupovat.

A. Standardní (nevolební)
valná hromada

Pokud se spolek rozhodne postupovat takto,
lze doporučit, aby valná hromada projednala skutečně jen ty zásadní otázky a ostatní záležitosti
by byly přesunuty na období, kdy situace umožní
konání normální valné hromady.
Podmínky korespondenčního rozhodování valné
hromady:

1) Valnou hromadu je možné uskutečnit korespondenčně (hlasováním per rollam).

Statutární orgán spolku musí stanovit podmínky a způsob rozhodování. Tedy musí zpracovat
jednací řád, který bude přesně upravovat, jak se
bude postupovat. V jednacím řádu by tedy mělo
být zejména uvedeno:

Zákon č. 191/2020Sb., tzv. lex covid umožňuje, aby se valná hromada spolku konala i korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují.

• kdy a jak bude zaslán návrh usnesení a podklady k rozhodnutí (e-mailem na adresu sdělenou sdruženým členem za účelem hlasování
per rollam);

Je možné, aby se tímto způsobem konala valná hromada v plné rozsahu, tj. aby projednala
všechny záležitosti, které má za normální situace na programu, nebo, aby se konala v omezeném rozsahu, tj. aby projednala jen zcela
nezbytné a zásadní záležitosti jako je schválení
účetní závěrky, výroční zprávy, rozpočet na další
rok apod.

• kdy bude hlasování probíhat (měl by být dán
prostor několika dní);

Možné postupy jsou v zásadě dva:
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• jak bude ověřen mandát delegátů (za oprávněného k jednání na valné hromadě bude
považován automaticky ten, jehož e-mailová
adresa bude uvedena pro účely hlasování per
rollam);
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• způsob přijetí usnesení (hlasovala-li pro přijetí nadpoloviční většina);

2) Konání valné hromady bude odloženo, a to i na
příští rok

• výslovné uvedení, že z důvodu mimořádné
situace nebude možné předkládat protinávrhy k usnesení (vhodné pro případy, kdy bude
valná hromada projednávat jen nezbytné
otázky) nebo upravit způsob jak a do kdy je
možné podávat protinávrhy (písemně na e-mail);

Vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní
opatření proti šíření koronaviru (zákaz shromažďování) jsou zcela nepochybně důvodem ospravedlňujícím porušení stanov spolku ohledně četnosti
konání valné hromady (zpravidla jednou ročně).
Šíření nakažlivé choroby má rovněž povahu tzv.
vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky (porušení stanov) nemohou
být přičítány nikomu k tíži.

• do kdy a jak budou sdružení členové informováni o výsledku hlasování (zasláním na email,
zveřejněním na webu).
Vzor jednacího řádu pro hlasování per rollam
naleznete ZDE.
Bude-li rozhodováno shora uvedeným způsobem, mělo by být postupováno takto:
1.) Sdruženým členům bude zaslána pozvánka
s návrhem programu, informace o tom, že
valná hromada bude rozhodovat per rollam
a jednací řád pro hlasování per rollam (nikoli
jeho návrh ke schválení účastníkům valné hromady, ale jednací řád stanovený statutárním
orgánem ve smyslu zmocnění, které mu mimořádně dává lex covid).
2.) Sdružení členové budou vyzváni, aby do stanoveného data sdělili osobu, která se za ně bude
účastnit hlasování a její e-mail.
3.) Sdruženým členům bude zaslán text návrhu usnesení, eventuálně protinávrh usnesení
s uvedením, kdo ho předkládá a podklady pro
rozhodnutí.
4.) Současně bude členům sdělena lhůta, do které mají hlasovat, pokud by nebyla stanovena
jinak, ze zákona by činila 15 dní.
5.) Proběhne vyhodnocení hlasování a pořídí
se zápis o výsledcích hlasování. Rovněž je
třeba uchovat došlé e-maily, aby bylo doložitelné, kolik sdružených členů a jak hlasovalo.
6.) Zveřejní se výsledek hlasování (zasláním na e-mail, zveřejněním na webu).
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Pokud jde o projednání a schválení dokumentů,
které jsou spolky povinny zveřejnit ve sbírce listin
(účetní závěrka, výroční zpráva), je možné, aby
tyto byly do sbírky listin založeny i neschválené
valnou hromadou. Dle ustanovení §21a zákona
o účetnictví je povinnost zveřejnit účetní závěrku
nejpozději do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem (a auditorem při povinném auditu),
nejpozději však do 31.12. (závěrku za rok 2019
nejpozději 31. 12. 2020), a to bez ohledu na to,
zda byla předepsaným způsobem schválena. Zákon tedy počítá s tím, že budou zveřejňovány
i „neschválené“ účetní závěrky a výroční zprávy.
Rozhodne-li se spolek postupovat tímto způsobem a valná hromada je již svolána (byla rozeslána pozvánka), pak je třeba, aby byla odvolána, a to buď postupem uvedeným ve stanovách,
a pokud takovou úpravu stanovy neobsahují, pak
postupem dle ustanovení § 250 obč. zák.: „Kdo
zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit
stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na
zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.“ Lze mít za to, že i v případě,
kdy by se uplatnil zákonný postup a konání valné
hromady by bylo odvoláno méně než týden před
zasedáním, nemusel by spolek uvedenou náhradu
nákladů řešit. Jistě se totiž dá předpokládat pochopení ze strany členů, že se nejedná o svévoli
ze strany spolku.
Tedy valná hromada by se měla odvolat především tak, že tato skutečnost bude členům /
delegátům sdělena shodnou formou, jakou je
jim zasílána / zveřejňována pozvánka. Současně
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je třeba členům / delegátům sdělit, že důvodem
je současná situace vyvolaná pandemií.

orgánu nesouhlasil, pak musí tento svůj nesouhlas
vůči spolku výslovně projevit.

Pokud valná hromada svolána ještě nebyla, je
třeba sdružené členy informovat alespoň o tom,
že se letos z důvodu pandemie zřejmě nebude
konat a bude svolána v co nejkratší době poté, co
to situace umožní.

Současně je možné jako určitou pojistku udělit
někomu generální plnou moc k zastupování spolku, a to zejména pro případ, kdyby člen statutárního orgánu se shora uvedeným prodloužením své
funkce nesouhlasil.

B. Volební valná hromada
Již shora zmiňovaný lex covid řeší i prodloužení nebo obnovení funkčního období volených
orgánů spolku, a to takto:
Pokud v době mimořádných opatření a ještě 1
měsíc po jejich skončení, uplyne funkční období volenému členu orgánu spolku, prodlužuje se
jeho funkční období automaticky o 3 měsíce po
skončení mimořádných opatření (tj. není nutné
provádět novou volbu). Kdyby s tím člen voleného

18

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Generální plnou moc není třeba časově omezovat na přechodné krizové období, neboť ji
lze následně kdykoli odvolat. Generální plná
moc pak musí mít povinně písemnou formu, 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 doporučit, aby podpisy byly úředně ověřeny
(pro většinu běžných úkonů to však potřeba není).
Autor: Legislativně právní odbor ČUS
Foto: ČUS
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Netrestáme, ale hledáme pro sportovce
optimální řešení
Česká unie sportu v souladu s tradicí navázala úzkou spolupráci také s novým vedením Antidopingového výboru ČR a je připravena i v následujícím období podpořit veškerá preventivní opatření
související se sportem. Ve svém zpravodaji bude pravidelně přinášet zajímavá témata týkající se
boje proti dopingu a za čistotu sportu.
Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru ČR zkoumá, doporučuje řešení
a uděluje výjimky v případech, kdy sportovci
užívají léky, obsahující zakázané látky. Vede ji
zkušený chirurg a odborník na sportovní medicínu, padesátiletý šéflékař Českého olympijského
týmu a majitel nestátního zdravotnického zařízení Sportklinik v Dříteči ve východních Čechách
MUDr. Jiří Neumann. Vysoce odborná komise zahájila svoji práci na konci srpna.
 Co bude vašim úkolem?
Jak už z názvu komise vyplývá, budeme schvalovat, nebo i neschvalovat, terapeutické výjimky. Ty
se týkají především chronicky nemocných sportovců, kteří užívají léky, uvedené na seznamu zakázaných látek. Budeme posuzovat, jestli je předepsaný lék natolik potřebný proto, aby nebyl sportovec
ohrožen na životě, a zda má dostat výjimku. K dispozici musíme mít spoustu odborných podkladů nejen od ošetřujícího lékaře, který lék předepsal, ale
i dalších odborníků. Naší komisí udělená výjimka
je vlastně potvrzením, že sportovec užívá lék ze
zdravotních důvodů, a nikoliv pro zvýšení výkonnosti. Toto je velmi lakonické vysvětlení, samozřejmě problematika je mnohem širší a složitější.
 V jakých případech se mohou sportovci na komisi obracet?
Sportovci kolikrát užívají léky, které obsahují
zakázané látky, a ani o tom neví. Stejně jako to
nemusí vědět jejich praktický lékař, který medikament předepsal, protože není sportovní lékař
a v této fázi ho nemůže seznam zakázaných látek
ani zajímat. Jeho úkolem je nemocného léčit podle nejlepšího vědomí a svědomí. Některé léky lze
nahradit jinými, které zakázané látky neobsahují, ale jsou nemoci, na které existuje jediný lék.
Jako příklad uvedu cukrovku. Ta se v určitém stádiu léčí inzulínem, který je na seznamu zakázaných látek. Jiný lék ale neexistuje. Sportovec tak
žádá o výjimku, což musí doložit několikastrán-
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kovou odbornou zprávou. Pokud zpráva obsahuje všechny náležitosti, pak je výjimka promptně
udělena. Rozhodně nemáme zájem cokoliv zdržovat. Tohle je spíš jednoduchý případ k posouzení,
řešit budeme i mnohem složitější případy.
 Komunikujete jako šéflékař olympijského týmu
často se sportovci?
Velice často, ať na stadiónech nebo u nás na
klinice, ale i při jiných příležitostech. Z praxe tak
znám hodně sportovců, kteří mají nebo žádají
o terapeutické výjimky. Je to standardní i v zahraničí.
 Může se stát, že terapeutickou výjimku neudělíte?
Jestliže nějaký případ nebude odpovídat Světovému antidopingovému kodexu, pak se to může
stát. Pokud dojdeme k závěru, že nemoc se dá
účinně léčit jinými medikamenty, které neobsahují zakázané látky.
 Budete tedy navrhovat a doporučovat změnu
léků a samotnou léčbu?
Rozhodně ne, to není našim úkolem. Plně respektujeme ošetřující lékaře, kardiology, plicní lékaře,
kteří například určují anti astmatika a další. My
musíme vyhovět tak říkající liteře zákona. Můžeme
požádat jinou odbornou instituci, aby například přehodnotila chronickou medikaci, ale sami to už dělat
nebudeme. Pokud se vyjádříme záporně, dotyčný
může v souladu se Směrnicí požádat o přezkum.
 Co se stane, když dopingová laboratoř vyhodnotí odebraný vzorek sportovce jako pozitivní?
V tom případě výsledek sdělí Antidopingovému
výboru, který rozhodne o dalším řešení. Pochopi-
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telně může dojít i k potrestání sportovce. To jde
ale mimo naší komisi. Nám nepřísluší trestat, to
je věc exekutivy, my hledáme optimální řešení
a udělujeme terapeutické výjimky. Naší povinností je schválit či neschválit lék, o který sportovec
požádá. Sportovec má doklad o udělení terapeutické výjimky u sebe, což oznámí dopingovému
komisaři. I kdyby to neudělal, záznam o výjimce
je uložený v systému Adams, takže laboratoř sice
zjistí v těle zakázanou látku, ale bude mít k dispozici doklad o tom, že na ni byla udělena terapeutická výjimka.
 Mohl by nějaký sportovec zneužít výjimku, kterou by dostal vlastně neoprávněně?
Zneužít se dá všechno, ale od toho je tady odborná komise, která musí zkoumat všechno do detailů a svým způsobem i ručit za to, že k něčemu
takovému nedojde.
 Svět bojuje s nemocí Covid-19, hodně na pandemii doplácí právě sport, a to i na té nejvyšší
úrovni. Může koronavirus, vám sportovním lékařům, práci hodně zkomplikovat?
Myslím si, že ne, ale dovedu si představit, že
v případě nějakého těžkého, velice závažného
stavu, budou sportovci podávány například korti-
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koidy, nutné pro záchranu života, ale jejich systematické používání je zakázané. Na druhou stranu,
sportovec se v dohledné době žádné soutěže nezúčastní, protože je právě na jednotce intenzivní
péče. A lékaři se snaží dostat ho na stranu života,
nikoliv na stupně vítězů. Lze připustit, že bude
vyvinut lék, který bude jako jediný účinný možno
použít v boji proti Covid-19, ale obsahuje zakázané látky. V takovém případě by nejspíš byla terapeutická výjimka schválena.
 Vy jste také šéflékař Českého olympijského
týmu. Co nyní akutně řešíte?
Průběžně se připravujeme na olympiádu v Tokiu,
která nebyla zrušena, ale o rok odložena. Připravuji medicínský tým, což znamená, že neustále komunikuji s kolegy lékaři, fyzioterapeuty, maséry,
ale samozřejmě i se sportovci. Chystáme materiální a technické vybavení, protože v Tokiu by mělo
být vedro a vlhko, připravujeme například termokamery nebo chladící materiály. Zjišťujeme rovněž
nejnovější informace, například bude-li očkování,
nikdo ale netuší, jak to bude s Covid-19. Pracujeme s vírou, že se olympiáda uskuteční.
Autor: Newsletter Antidopingáček
ADV ČR (Karel Felt)
Foto: Facebook Sportklinik

Více informací na: http://www.antidoping.cz
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Plavecká soutěž měst přilákala 4500 účastníků –
radoval se Beroun, Zlín a Kopřivnice
Petra
Weber
Chocová

Devětadvacátý ročník Plavecké soutěže měst, jehož patronkou se 30. září opět stala dvojnásobná mistryně Evropy a účastnice olympiády 2012
v Londýně Petra Weber Chocová, byl jednou z posledních veřejných akcí, která se v ČR uskutečnila. Přestože se organizátoři letos museli potýkat
s obtížnějšími podmínkami vzhledem k přísným
protiepidemickým opatřením, dokázali si poradit
na výbornou a už se těší, až příští rok klasický
závod oslaví jubileum. Tato akce se navíc uskutečnila pod záštitou České unie sportu.
„Z původně přihlášených třiceti měst se jich
nakonec zúčastnilo dvaadvacet, někteří přihlášení aktéři se nám vzhledem ke koronavirové situaci
na poslední chvíli odhlásili. Oproti minulým ročníkům, kdy startovalo osmadvacet či devětadvacet měst, jsme zaznamenali asi o polovinu menší
účast, ale i tak se celkem zapojilo 4500 plavců,“
uvedl předseda pořádající České asociace Sport
pro všechny Miroslav Zítko.
Startující města se v rámci zápolení rozdělila do tří skupin v závislosti na počtu obyvatel.
Milovníci vody se mohli do akce zapojit v průběhu celého dne, a to nehledě na svou výkonnost
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– stačilo jen přijít do bazénu v příslušném městě
a jakýmkoliv způsobem uplavat vzdálenost 100
metrů. Prvenství v jednotlivých kategoriích si
nakonec připsali Berounští, Kopřivničtí a Zlínští, kteří na stupeň nejvyšší nepustili nikoho
jiného už dlouhou řadu let.
„Těší nás zájem napříč věkovými kategoriemi.
Zazávodit si skutečně přišly už třeba čtyřleté děti
v doprovodu rodičů, ale jako tradičně nechyběli
ani senioři. Rekord v tomto směru zaznamenali
v Kravařích, kde se do Plavecké soutěže měst
zapojil dokonce dvaadevadesátiletý pan Antonín
Fígala,“ doplnil zajímavost Miroslav Zítko.
Výsledky plavecké soutěže měst 2020 – kategorie A, města do 20 tisíc obyvatel: 1. Beroun
5699 bodů, 2. Náchod 5169 b., 3. Kravaře 4075
b.; kategorie B, města do 50 tisíc obyvatel:
1. Kopřivnice 5912 bodů, 2. Hodonín 4772 b.,
3. Česká Lípa 3051 b.; kategorie C, města nad
50 tisíc obyvatel: 1. Zlín 9989 bodů, 2. Jihlava
4920 b., 3. Frýdek-Místek 3172 b.
Kompletní výsledky na www.caspv.cz.
Foto ČASPV a archiv Petra Chocová
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