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Aktivity ČUS k opětovnému obnovení sportovní činnosti
i aktuálním dotačním výzvám
Z důvodů aktuálně platných epidemiologických
opatření, omezující shromažďování osob, se
v plánovaném termínu 10. listopadu nemohla uskutečnit původně plánovaná schůze Výkonného výboru České unie sportu. Vzhledem
k tomu, že pro kontinuální činnost ČUS a jeho
středisek – fungujících za současných omezení
a z preventivních důvodů ve velmi omezeném
režimu – bylo nutné některá témata a dokumenty předložit k projednání a schválení korespondenčně. Proto Rada ČUS rozhodla předložit jeho členům veškeré podklady k projednání
o týden dříve, v úterý 3. listopadu.
V souladu s jednacím řádem VV ČUS vyvolal
předseda ČUS hlasování metodou
per rollam v šesti samostatných
bodech. V uskutečněném hlasování byly schváleny předložené návrhy všech usnesení. Byla schválena
smluvní dokumentace mezi FAČR
a ČUS – Strahov, kterou se definitivně řeší vypořádání majetkových
vztahů za podmínek, které stanovila valná hromada ČUS.

ČUS – odprodejem Městu Třemošnice. Udělena byla také nová vyznamenání ČUS, kde byly
schváleny všechny předložené návrhy od národních sportovních svazů, okresních sdružení
a krajských organizací.

Rychlá reakce ministra zdravotnictví

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta
také informoval členy výboru o aktivitách týkajících se dotačních výzev aktuálně vyhlašovaných
nebo připravovaných Národní sportovní agenturou
(NSA) či dalšími státními institucemi, a o úsilí ČUS
o opětovný návrat sportovní činnosti a uvolnění
sportovišť nejen pro profesionální, ale i pro organizovaný amatérský sport.

Příspěvek okresním
organizacím ČUS

Bylo odsouhlaseno složení poradních orgánů VV ČUS (Legislativní rada, Komise pro přípravu
nového sídla ČUS, Komise pro strategii a rozvoj horských středisek
spoluvlastněných ČUS). Souhlas byl
vysloven i s navrženým rozsahem žádostí o státní
podporu ČUS z dotačních programů Národní sportovní agentury pro rok 2021, jejichž vypsání se
bezprostředně očekávají. Lze totiž předpokládat,
že vzhledem k pokročilému datu bude na zpracování a podání žádosti relativně málo času.
Dále členové VV ČUS přijali Rozpočtové opatření č. 1/2020 k poskytnutí příspěvků z vlastních zdrojů ČUS v úhrnné výši 1,45 milionu Kč
okresním organizacím ČUS a návrh na řešení tzv.
„opuštěného majetku“ – pozemku, který není
využitelný žádným místním členským subjektem
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V této souvislosti ocenil především velice
rychlou reakci i pozitivní odpověď ministra zdravotnictví Jana Blatného na výzvu ČUS
k obnovení plné tréninkové i závodní činnosti profesionálních sportovců a státní sportovní
reprezentace. „Chceme Vám poděkovat za velmi
rychlou reakci. Přejeme Vám úspěch ve Vaší odpovědné práci. Jsme přesvědčeni, že nezapomínáte ani na pohybové aktivity občanů, a jak to
bude možné, uvolníte i amatérský organizovaný
sport na venkovních sportovištích,“ uvedl předseda ČUS ve své odpovědi ministru zdravotnictví
na začátku listopadu.
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ČUS dále zaslala dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, v němž požádala o upřesnění výkladu, zda mohou být sportovní spolky
oprávněným žadatelem i příjemcem v rámci dotačního programu Covid-nájemné 2, který toto
ministerstvo vypsalo, a zda do této kategorie
patří i spolky bez živnostenského listu, protože
z některých vyjádření v médiích to je sice naznačováno, ale z oficiálního dokumentu to jednoznačně nevyplývá.
Miroslav Jansta dále informoval o tom, že
ČUS jedná s NSA o urychlení vypsání dotačního programu „Údržba a provoz sportovišť
2021“, a to s minimální finanční spoluúčastí
žadatele, resp. tak, aby spoluúčast žadatele neúměrně neomezovala a aby se alespoň
částečně kompenzovaly ztráty provozovatelů
z roku 2020. Ti jinak nemají k dispozici kromě
dotačních programů Antivirus a Covid-nájemné
na uzavřená sportoviště žádný speciální podpůrný státní program.

Pozitivní role územních pracovišť ČUS

Předseda ČUS také vysoce hodnotil činnost
územních pracovišť ČUS při pomoci klubům
s podáváním žádostí o dotaci z programu NSA

„Můj klub 2021“. Kromě své běžné agendy se
tato pracoviště stala konzultačními místy NSA pro
dotační poradenství klubům, které poskytují jejich kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci.
„V průběhu listopadových dnů byla tato pracoviště plně vytížena a zajišťovala poradenstvím členským i nečlenským subjektům ČUS.
Za to je potřeba jim poděkovat. Zvládla obrovský objem práce. Průběžně jsem o tom informoval Národní sportovní agenturu. Bez podpory
SCS ČUS by byl se žádostmi problém,“ potvrdil
Miroslav Jansta. Žádosti byly navázané na nový
Rejstřík sportovců NSA, s jehož obsluhou se kluby nejvíce potýkaly.
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.
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.

Změna termínu prosincové schůze VV ČUS
V souvislosti se stále trvajícími vládními
opatřeními proti koronaviru navrhl předseda
ČUS dne 23. listopadu na poradě vedení ČUS
posun termínu konání prosincového Výkonného výboru ČUS o týden, z plánovaného úterý 8. prosince na úterý 15. prosince 2020.
Vzhledem k předpokládanému pozitivnímu vý-
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voji epidemiologické situace a přesunu do mírnějšího pásma těchto opatření věříme, že se
poslední letošní Výkonný výbor ČUS bude moci
uskutečnit formou osobního setkání. Pozvánka
na schůzi 15. prosince s programem a písemnými podklady se bude rozesílat ve čtvrtek 10.
prosince 2020.
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ČUS o návratu dětí na tréninky: Ať se zvýší počet
osob na třicet!
V rámci postupného uvolňování protiepidemických opatření by se mohl vrátit organizovaný amatérský sport v pondělí 30. listopadu,
a to včetně pravidelných tréninků dětí. Česká
unie sportu v této souvislosti vítá iniciativu
Národní sportovní agentury, která hájí potřeby sportu v jednání o konkrétních podmínkách návratu. „Doporučujeme neotálet s otevřením sportovišť pro veřejnost, klidně i pro
vyšší počet osob, pokud to bude v rámci jednoho týmu. Za naléhavé považujeme nastavení režimu, za jakého bude možné lyžovat
na sjezdovkách,“ prohlásil Miroslav Jansta,
předseda ČUS.
Česká unie sportu je v současné době v intenzivním kontaktu s tisícovkami zástupců
klubů či jednot po celé republice. Primárně s nimi řeší
žádosti o dotace na příští rok,
ale zároveň dostávají její experti neustálé dotazy na návrat amatérského sportu. „Mnoho sportovních
klubů připravilo pro děti distanční tréninky přes
internet nebo využily různé tréninkové aplikace,
aby se svěřenci byly v kontaktu. Spousta lidí také
běhá v ulicích a v přírodě. To však nejde do nekonečna, je nezdravé a neprozíravé, když se sport
a pohyb odtrhne od dětí na tak dlouho,“ uvedl
Miroslav Jansta.
Aktivity zástupců České unie sportu přispěly
k obnovení pravidelných soutěží pro profesionální sport. Po dopisu ministrovi zdravotnictví
a sdruženým úsilím dalších subjektů se podařilo
znovu spustit nejvyšší fotbalové, hokejové, basketbalové, volejbalové, házenkářské a florbalové
ligy. O návratu amatérského sportu usiluje ČUS
v současné době společně s Národní sportovní
agenturou, která intenzivně vyjednává konkrétní podmínky s ministerstvem zdravotnictví
a s hygieniky. „Jedná se hlavně o organizované
tréninky nejen na venkovních ale také ve vnitřních sportovištích. Dalším krokem by mělo být
otevření posiloven, fitness tělocvičen a jiných
dalších center, například ta badmintonová nebo
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squashová. Pokud se dodrží všechna hygienická
nařízení, riziko přenosu v nich není o tolik větší,
jako například v obchodních řetězcích. Hodně lidí
bude potěšeno, když sportování dětí i dospělých,
důležité pro jejich zdraví, dostane státní prioritu
hned za již povolenými kočičími salóny,“ prohlásil
Miroslav Jansta.
Protiepidemický systém počítá s obnovením
amatérských sportovních soutěží a tréninků, pokud bude v Česku pokračovat příznivý vývoj a rizikové skóre se udrží na třetím stupni. K tomu by
mohlo dojít v pondělí 30. listopadu. Zatím však
není jasné, jak velké budou
moci být tréninkové skupiny –
v rámci třetího stupně PES je
limit 10 lidí. „To nám přijde
málo. Například mládež v ledním hokeji nebo v basketbalu
si pořádně nezatrénuje ani
nezahraje. Pro kluby by bylo
organizačně náročné rozkouskovat tréninky kvůli stanovenému limitu. Navrhujeme, aby se počet lidí
ve vnitřních prostorech navýšil na 30 osob, a to
pouze z jednoho týmu,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Lyžařské areály jsou připraveny

Doposud nejsou vyjasněná pravidla pro lyžování
a fungování lanovek v zimním období. Z hlediska
rozsahu svých venkovních ploch s čerstvým vzduchem jsou lyžařské areály schopny garantovat
regulativ v podobě 1 osoby na 15 metrech čtverečních. „Provozovatelé skiareálů jsou připraveni
zajistit výrazně bezpečnější management front,
který zajistí, že lyžaři budou navedeni do úzkých
koridorů,“ dodal Miroslav Jansta, podle kterého
je důležité, aby skiareály a lanové dráhy byly
brány za veřejnou dopravu, a nikoliv za venkovní akci. „Nejde o koncentrovaný a stálý výskyt
velkého počtu lidí na stejném, pevně vymezeném
místě po určitý čas. Zákazníci čekající na výjezd
lanovkou jsou v pohybu a ve stejné situaci jako
cestující v hromadné dopravě, která omezena
není.“
Autor: KT ČUS
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Národní sportovní agentura vypsala výzvu
„Provoz a údržba 2021“
Národní sportovní agentura vypsala výzvu
8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Tato výzva je
určena na podporu provozovatelů sportovních
zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována
v rámci výzev „Můj klub“ a Národní sportovní
agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu
provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy.
Na základě dodatku č. 1 k výzvě „Provoz
a údržba 2021“ byl posunut začátek příjmu žádostí od 30. listopadu od 12 hodin do 23. prosince
2020 do 17 hodin – ZDE.
Na základě mnoha dotazů připojujeme doplňující výklad, zpracovaný ve spolupráci s NSA,
k otázce výše spolufinancování a celkové alokace
programu, která nemusí být konečná.
V určení výše spolufinancování přistoupila NSA
pro rok 2021 k novému modelu, zásadně odlišnému od dosud používané praxe.

NSA v této souvislosti opět počítá s proškolením pracovníků Servisních center ČUS (SCS
ČUS) pro pomoc klubům a tělovýchovným jednotám s přípravou a podáváním žádostí o dotaci.

 tázka výše dotace a výše
O
spolufinancování
Pro rok 2021 NSA přistoupila k novému modelu
přidělování dotace a určení výše spolufinancování.

TENTO MODEL JE ZÁSADNĚ ODLIŠNÝ
OD DOSUD BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH,
A PROTO JSME SE ROZHODLI URYCHLENĚ
VYSVĚTLIT JEHO ROZDÍLY A PŘÍNOSY
OPROTI DOSAVADNÍ PRAXI.
Nový model lze nejlépe ilustrovat na dvou níže
uvedených příkladech, které porovnají dosud zažitou praxi s novým modelem.

DOSUD ZAŽITÁ PRAXE
(praktikovaná například
v roce 2015)
1) Poskytovatel dotace vypsal program s alokací
150 mil. Kč.
2) ČUS (a prostřednictvím něj žádající TJ/SK)
v žádosti pro rok 2015 vykázaly:
a) provozní náklady ve výši 376 897,9 tis. Kč;
b) z toho požádaly o dotaci 199 135,5 tis. Kč;
c) Dotace byla přidělena ve výši 20 818,8 tis.
Kč s tím, že do vyúčtování muselo být navíc
vykázáno 30 % vlastních zdrojů.
Poměr dotace vs. provozní náklady byl tedy
tento: 20 818,8 děleno 376 897,9 = 0,055237
= 5,52 %.
Výsledek byl ten, že žadatelé ČUS dostali
pouze 5,52 % svých skutečných provozních nákladů (20.818,8/376.897,9).
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Naproti tomu jiná organizace v tomtéž programu
vykázala ve své žádosti
provozní náklady ve výši
9 000 tis. Kč. Následně
obdržela dotaci 3 662 tis.
Kč, tj. celých 40,68 % svých
provozních nákladů.

NOVÝ MODEL NSA

1) Poskytovatel dotace vypsal Výzvu s alokací 400
mil. Kč.
2) Součet nákladů vykázaných VŠEMI žadateli o dotaci bude např. 1000 mil.
(tj. 1 mld.) Kč. Tyto náklady budou „zastropovány“ reálnými náklady z r.
2019 případně sníženými
kvalifikovaným odhadem
podle čl. 10.5. Výzvy
(dále jen skutečné provozní náklady).
Poměr dotace vs. provozní náklady bude
v tomto modelovém příkladu tento: 400 mil.
děleno 1000 mil. Kč = 0,4 = 40% skutečných
provozních nákladů 2019.
Výsledek modelového příkladu je, že VŠICHNI ŽADATELÉ DOSTANOU 40 % svých skutečných
provozních nákladů, nikoli jen 5,52 % jak dostal
ČUS ve shora uvedeném příkladu „v zažité praxi“, neboť v novém modelu by subjekty obdržely nikoli jen 20 818 tis. Kč, ale 150 759,16
tis. Kč (376 897,9 x 0,40 %)..

ZÁVĚR

1) Shora uvedená a diskutovaná hranice 50 % tedy
v zásadě značí pouze strop podpory v tom
smyslu, že program nebude hradit více jak
50 % celoročních provozních nákladů žadatele. K použití „stropu“ by tedy došlo v případě,
že celkové náklady za všechny podané žádosti
do programu budou nižší než 800 mil. Kč. Zatímco dříve byli žadatelé „pokráceni“ na počátku rovnou tím, že byla určena výše dotace
(každému jiným %) a k ní se poté „přidávalo“
spolufinancování 30 %, nyní na začátku k žádnému nespravedlivému krácení nedojde a %
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se počítá nikoli z dotace, ale z „požadavku“,
který je zároveň maximálně reálně vykázaným
nákladem roku 2019.
2) Nový systém je mnohem transparentnější
a mnohem spravedlivější – všichni dostanou
stejné procento svých provozních nákladů
(pro krácení procenta dotace bude tedy použit obdobný mechanismus použitý v programu
Můj klub) a vycházet se bude z reálných čísel
provozních nákladů z r. 2019 (tj. předejde se
„nafukování“).
3) Odpadnou jakékoli hodnotící komise, které někomu určily dotaci 5,52 % z provozních nákladů
a jinému 40,68 % z nákladů (viz shora „zažitá
praxe“).
4) Žadatelé nebudou mezi sebou „soutěžit o dotaci“, tak jak to dosud vykládají některé orgány.
Otázka výše alokace do programu
NSA nemá dosud schválený rozpočet pro rok
2021. V případě, že bude mít NSA k dispozici další
prostředky, je připravena vyhodnotit potřebu navýšení alokace.

Autor: ČUS
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Územní pracoviště ČUS pomohla více než třem
tisícům sportovních subjektů při administraci
dotační výzvy „Můj klub 2021“
Územní pracoviště České unie sportu byla v průběhu října a listopadu po celé České republice
v maximální permanenci. Poté, co Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu „Můj klub
2021“, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let ve sportovních
klubech, čelila mimořádnému náporu žadatelů
o tuto formu podpory. Územní pracoviště ČUS
navíc službu zajišťovala bezplatně nejen pro
své členské subjekty, ale i pro celé sportovní
prostředí včetně České obce sokolské či neorganizovaných sportovních spolků. Prostřednictvím
výzvy „Můj klub 2021“ chce NSA rozdělit 1,5 miliardy korun.

cování konkrétní žádosti Můj klub 2021. Některá
územní pracoviště ČUS dokonce připravila k této
problematice přehledný manuál.

Nezastupitelná role ČUS

Ohlasy ze sportovního prostředí na spolupráci s územními pracovišti ČUS jsou veskrze pozitivní, ať už se jedná o členské nebo zejména
nečlenské subjekty. Česká unie sportu už při přípravě dotační výzvy „Můj klub 2021“ nabídla pomoc NSA. Pracovníci Servisních center ČUS byli
speciálně proškoleni, aby mohli aktivně pomáhat
klubům a jednotám s administrací žádostí Můj
klub 2021.

Česká unie sportu disponuje ve všech
okresech územními pracovišti – Servisními
centry ČUS. Na přelomu října a listopadu
poskytovali jejich zaměstnanci vedle další
běžné obsáhlé agendy pro sportovní spolky především odborné poradenství při administraci žádostí „Můj klub 2021“ a také
problematiky týkající se Rejstříku sportu
NSA, kde se staly konzultačními místy Národní sportovní agentury.

Přes 500 dotazů denně

„Zájem o využití služeb územních pracovišť ČUS byl skutečně obrovský, vždyť
jen Česká unie sportu sdružuje téměř 7500
subjektů. Pomáháme však celému sportovnímu prostředí bez rozdílu, Sokolům
či spolkům a klubům, které nejsou sdruženy v některé z těchto zastřešujících organizací. Pro většinu sportovních subjektů je státní finanční podpora naprosto klíčová. Denně jsme
registrovali více než pět stovek dotazů po celé ČR,
ať už telefonicky či elektronicky. S blížícím se koncem lhůty pro podání žádostí 27. listopadu se však
tento počet ještě výrazně navyšoval. Celkem jsme
pomohli více než třem tisícům klubů,“ řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Žádosti o pomoc se týkaly nejčastěji kompletního vyplnění Rejstříku sportu NSA a také zpra-
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„Česká unie sportu tímto krokem ukázala
svou sílu, kapacitu i potenciál. Dobře víme, jaké
problémy mělo s administrací prakticky všech
programů v nedávné minulosti ministerstvo školství. Využití regionální sítě územních pracovišť
ČUS a jejich kvalifikovaných expertů je však zárukou, že pomoc jednotlivým žadatelům je odborná
i dostatečně rychlá. Úspěšně jsme tak v této fázi
zastupovali a doplňovali práci Národní sportovní
agentury. Domnívám se, že bez této součinnosti by převážná většina členských i nečlenských
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„Byli jsme v kontaktu s SCS
ČUS Tachov a spolupráce byla výborná. Jsme nově vzniklý zápasnický klub, který předtím závodil
pod jiným názvem, a tak jsme
potřebovali hodně pomoci s administrací žádosti,“ vysvětlil Jiří
Kožíšek z nesdruženého spolku
Palestra JK Stříbro.

sportovních subjektů nebyla schopna o finanční
podporu vůbec zažádat,“ dodal Miroslav Jansta.

Zlobil hlavně rejstřík

Zástupci členských i nečlenských sportovních
klubů a jednot se shodují, že hlavním problémem byly komplikace související s Rejstříkem
sportu NSA, který ministerstvo školství předalo
ve špatném stavu. NSA proto intenzivně pracovalo
na zajištění jeho funkčnosti. Naopak informační systém ČUS (iscus.cz) byl od začátku plně
připraven a umožnil export dat
v požadované struktuře pro nahrání do Rejstříku sportu NSA.
Právě tuto službu si členské subjekty ČUS velice často pochvalovaly.

„Rovnou říkám, že bez pomoci
SCS ČUS Olomouc bychom žádost
nedali dohromady. Zasekli jsme
se totiž na technických potížích
při importu rejstříku. Nepropisovaly se soubory, nezdvojovaly se,
a už jsme nevěděli, jak na to.
Na územním pracovišti ČUS to
však poměrně rychle vyřešili,“
ocenil Radan Holásek z nesdruženého Volejbalového klubu UP Olomouc.

ČUS = sportovní komora ČR

„ČUS tak zase potvrdila své silné partnerské
postavení vůči státu. Tak jako ve výrobě a hospodářství pomáhá Hospodářská komora České
republiky a síť jejich okresních pracovišť, tak
ve sportu zaujímá toto místo de facto Česká unie
sportu, která je tak vlastně sportovní komorou
České republiky,“ charakterizoval současnou úlohu ČUS její předseda Miroslav Jansta.
Autor: KT ČUS

„Potrápil nás rejstřík, protože nám střídavě hlásil rodná čísla
v chybném formátu, špatný kód
souboru nebo nepovolené znaky.
Nevěděli jsme si s tím rady, ačkoliv kolegyně vyzkoušela všechny
možné postupy. Naštěstí v Pražské
tělovýchovné unii z ČUS nám moc
pomohli a problém vyřešili,“ uvedla Lenka Šeráková, jednatelka
a vedoucí sportovního oddílu tance
pro děti KAT Sokola Zbraslav.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Poradna: Povinnost zápisu spolku do evidence údajů
o skutečných majitelích
(JIŽ JEN DO 1. LEDNA 2021)
Upozorňujeme, že již jen do 1. ledna 2021 mají
spolky čas zapsat stanovené údaje do evidence
údajů o skutečných majitelích (dále jen evidence). Přestože se může zdát, že se jedná o pouhou formalitu, je třeba důrazně doporučit, aby
svazy/SK/TJ tuto povinnost nepodcenily a stanovenou lhůtu dodržely.
Bližší informace o evidenci sice již byly ze strany
České unie sportu několikrát publikovány (Zpravodaj, semináře), nicméně je na místě opakovaně
si připomenout, co tato evidence vůbec je, jaké
údaje se do ní zapisují a jak při zápisu postupovat.
Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejný rejstřík a jsou v něm evidováni skuteční
majitelé právnických osob zapsaných do jednoho
z veřejných rejstříků (§118b a násl. zákona č.
304/2013Sb., v platném znění). Takovým veřejným rejstříkem je mimo jiné i spolkový rejstřík,
a proto se povinnost zápisu týká i spolků.
Kdo je považován za skutečného majitele, definuje zákon č. 253/2008Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (§4 cit. zák.).
V případě spolku je skutečným majitelem fyzická osoba:
1. která disponuje více než 25 % hlasovacích
práv spolku,

10

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit
podle bodu 1 nebo 2.
Skutečným majitelem tak nikdy nemůže být
právnická osoba, tedy např. jiný spolek, byť by
mu svědčila výše uvedená hlasovací většina.
Většina sportovních spolků nemá skutečného
majitele v tom smyslu, že by existovala osoba
nebo osoby, které mají ve spolku fakticky nebo
právně možnost vykonávat rozhodující vliv (viz bod
1. a 2.). Sportovní spolky, sdružené v ČUS, jsou totiž zpravidla založeny na principu demokratického
rozhodování většiny členů. Členové spolku pak navíc nemají ani žádnou majetkovou účast na spolku.
Přesto má i sportovní spolek povinnost evidovat své
skutečné majitele. Totéž platí i pro pobočný spolek
(návrh na zápis ovšem podává spolek hlavní).
Z uvedeného vyplývá, že nejčastěji se bude
u sportovního spolku jednat o situaci, kdy
do evidence skutečných majitelů bude spolek
zapisovat svůj statutární orgán. Pokud má spolek podle svých stanov individuální statutární orgán (např. předsedu) zapíše se do evidence jen
předseda. Jestliže má spolek statutární orgán
kolektivní (např. výbor) zapíšou se do evidence
všichni členové takového orgánu.

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
Zápisy do evidence provádí příslušný rejstříkový soud. Pro návrh na zápis je třeba využít tzv. inteligentní formulář – ZDE. Vyplněný formulář (lze
pouze elektronicky) je třeba zaslat (nebo jinak
doručit) místně příslušnému rejstříkovému soudu
(shodný soud, který vede spolkový rejstřík). Pozor: je vyžadován úředně ověřený podpis.
Samotné vyplnění formuláře by ve většině požadovaných údajů nemělo činit větší problémy.
Určitá nejasnost může vyvstat u údajů specifikujících, na čem je pozice skutečného majitele
založena. Je třeba postupovat takto:
1. zvolit nabízenou možnost „Postavení skutečného majitele je založeno jinak“ – vybrat
možnost: „Postavení skutečného majitele je
založeno jeho funkcí ve voleném orgánu….“,
2. dále v detailu zvolit možnost „Statutární
orgán“,
3. dále ve specifikaci zvolit možnost: „Skutečný
majitel je členem statutárního orgánu“.
Vzhledem k tomu, že údaje o statutárním orgánu jsou zjistitelné z veřejného spolkového rejs-
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tříku, lze předpokládat, že k tomuto typu zápisu
(skutečný majitel = člen statutárního orgánu)
není třeba dokládat žádné přílohy.
U spolků není návrh na zápis údajů do evidence
skutečných majitelů zpoplatněn.
Pro úplnost je třeba doplnit, že rejstříkový
soud v případě úspěšně provedeného zápisu
spolek nikterak nevyrozumí. V rámci formuláře
pro zápis je však umožněno vyplnit e-mailovou
adresu, na kterou je zaslána automaticky generovaná zpráva o provedeném zápisu.
Na druhou stranu, pokud soud z nějakého důvodu zápis neprovede, spolek o tom vyrozumí
a uvede i důvody, proč nebyl zápis proveden.
Lze doporučit využít možnosti vyplnit e-mailovou
adresu, neboť evidence skutečných majitelů není
veřejná a nelze tedy do ní nahlížet jako například
do spolkového rejstříku a spolek si tedy nemůže
tímto způsobem ověřit, zda k zápisu skutečně došlo.
Autor: Legislativně právní odbor ČUS

ČUS Sportuj s námi 2021:
organizátoři přihlásili 600 akcí
Projekt ČUS Sportuj s námi i přes současné těžké
období bude pokračovat také v roce 2021. Jeho
cíl zůstává stejný – aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. V průběhu října a listopadu (7. 10. až
8. 11.) vypršel termín, v němž členské subjekty
ČUS mohly přihlásit své akce do ročníku 2021.

mediálních partnerů ČUS. Budou s nimi také
uzavřeny smlouvy a upřesněny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.
Foto: Stopa pro život

Navzdory koronavirové pandemii a nejistotě
při organizaci sportovních podniků byl zájem
znovu neobyčejně vysoký. Elektronickou přihlášku zaslali pořadatelé 600 akcí ze všech
sportovních odvětví po celé České republice.
Výkonný výbor ČUS společně s partnery projektu nyní sestaví konečný kalendář projektu
na rok 2021, který bude čítat kolem 500 akcí.
Organizátoři akcí zařazených do kalendáře
dostanou opět finanční příspěvek a podporu

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Půl miliardy v programu Covid-sport II na pomoc
profesionálnímu sportu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo
Výzvu I programu Covid-Sport II. Příjem žádostí o podporu byl zahájen dne 12. listopadu
a bude ukončen 7. prosince 2020. K rozdělení
je připravena částka ve výši 500 milionů korun.
Program je zaměřen na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních
mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší
úrovně, definovaných Národní sportovní agenturou ve fotbale, ledním hokeji, basketbalu, volejbalu a házené, a které
negativně
ovlivnila
pandemie koronaviru
a s ní související mimořádná opatření. Dále je
určen na podporu podnikatelských subjektů
pořádajících či spolupořádajících sportovní
akce.

rodní sportovní agentura bude žádosti přijímat
a hodnotit, ministerstvo průmyslu a obchodu
bude dotace vyplácet,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.
„Pro mnoho českých sportovních klubů znamenalo přerušení soutěží ohrožení jejich fungování.
Dotace je určena pro pokrytí ztrát pro běžné fungování sportovních klubů jako je například nájemné, startovné, cestovné, pojištění či testování a dezinfekce,“ říká předseda Národní sportovní
agentury Milan Hnilička.

Bližší specifikace
akcí naleznete ve výzvě – ZDE.
Program měl být
původně širší. ČUS
podporovala vedle zařazení profesionálních
soutěží a komerčních
sportovních akcí také
podporu provozovatelů
sportovišť. Současně
usilovala o jejich zohlednění v připravovaném programu Národní
sportovní agentury "Údržba a provoz 2021".
„Ve spolupráci s Národní sportovní agenturou
jsme připravili program pro sportovní odvětví,
kde se v souvislosti s opatřeními rušila utkání
a sportovní akce. V programu je alokováno 500
milionů korun a výše maximální dotace se lidí
dle úrovně soutěže a konkrétního sportu. Ná-
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Alokace pro sportovní kluby ligových soutěží
ve fotbalu, ledním hokeji, basketbalu, volejbalu
a házené byla stanovena ve výši 425 milionů korun. Na druhou z aktivit, zaměřenou na zrušené
akce v důsledku vládních opatření, je vyčleněno
75 milionů korun.
Autor: KT ČUS
Foto: Ročenka ČUS
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Festival Sport film Liberec také letos nabídl
atraktivní snímky
Ve dnech 1.–10. října se konal v Liberci již 23.
ročník festivalu sportovních filmů s mezinárodní účastí Sportfilm Liberec 2020 – International
FICTS Festival. Nad letošním ročníkem převzala
záštitu také Česká unie sportu.
Letošní ročník byl doplněn řadou doprovodných akcí, které se setkaly s velkým zájmem
veřejnosti. Na centrálním náměstí v Liberci byly
k vidění velkoplošné panely s fotkami mapujícími výstup horolezkyně Kláry Kolouchové na himalájskou K2.
Den vyhlášení výsledků festivalu byl plný dalších doprovodných akcí – uskutečnila se online
beseda s pracovníky Národní sportovní agentury
o financování sportu v ČR, následovala beseda
s Klárou Kolouchovou a Janou Počtovou, režisérkou filmu K2 vlastní cestou. Poslední akcí byla
beseda vynikajícího českého tenisty Radka Štěpánka a Leo Jakimiče, majitele světoznámé firmy
Lasvit. Slavnostní vyhlášení výsledků 23. ročníku
moderovala další úspěšná sportovkyně – Lucie Pešánová Hrstková.
Na festival se přihlásilo prostřednictvím Film
free 356 filmů, prostřednictvím festivalových
stránek 41 a dalších 54 snímků nabídlo FICTS.
V konečném výběru soutěžilo 38 snímků ze 13
zemí světa.
Hlavní cenu 23. ročníku získal snímek Kripl
trip v režii Radka Siebera a produkci Image Pro.
Cenu Jiřího Kössla, kterou uděluje Česká olympijská akademie, získal fotbalista Michal Sadílek.
V jednotlivých kategoriích zvítězily snímky:
- Olympijské hry – olympijské ideje: Goodbye
Olympic z produkce Limoo Film, Irák
- Dokumenty: K2 vlastní cestou, režie Jana Počtová, produkce Bontonfilm
- Sportovní osobnosti: Balkánem nahoru dolů
s Adamem Ondrou – rumunský rekord
- eportáže: Connection, režie a produkce Jan Žůrek
- Metodické a vzdělávací: Skautská pošta – Josef
Rössler-Ořovský, Pavel Hejnal, ČT
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Beseda s Klárou Kolouchovou a Janou Počtovou

-U
 poutávky: Emblem Of Olympic Winter Games
Beijing 2022, produkce Číny
- Sportovní film: At Home With…Nick Mullins, režie a produkce Paul a James Longley
- Snímky sportovních klubů: Vratislavický běhoun
2019, RunBo Team a Pavlů Innovation s.r.o
Tradiční vyvrcholení národních přehlídek filmů z jednotlivých zemí se mělo konat od 7.–
11. listopadu 2020 v italském Miláně. Bohužel,
i do tohoto světového finále zasáhla pandemie
koronaviru, a tak celý 38. ročník se odehrál
on-line.
Snímky, které reprezentovaly Českou republiku
a liberecký festival se mezi těmito finalisty rozhodně neztratily, o čemž svědčí i zisk tří ocenění Mention D´Honneur za nominaci mezi pět
nejlepších snímků v daných kategoriích. Uspěly
tyto snímky:
- V kategorii „Dokumenty-sportovní týmy“: snímek Connection
- V kategorii „Upoutávky-sportovní příběhy“:
snímek Hannah Grant 2019“ v režii Jana Žůrka
a v produkci Outdoor concept
- V kategorii „Dokumenty-jednotlivci“: snímek
Balkánem nahoru dolů s Adamem Ondrou – rumunský rekord
Autor: Vladimír Boháč,
viceprezident festivalu
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Světová antidopingová agentura opět
odložila sympózium 2021
Světová antidopingová agentura (WADA) oznámila, že vzhledem k přetrvávající situaci spojené s nemocí Covid-19 odkládá své výroční symposium pro rok 2021. Toto sympózium se mělo
konat ve dnech 17.-18. března příštího roku.
Tato událost se uskuteční buď formou prezenční nebo virtuální v termínu 19.–20.října 2021
v Lausanne.
Výroční sympózium WADA je tradičně největší
událost v antidopingovém světě – jak pro všechny
antidopingové organizace, zástupce sportovců,
vlád, akreditovaných laboratoří, tak i pro všechny zainteresované v boji proti dopingu a ochraně
čistého sportu.

Memorandum s Národní protidrogovou
centrálou

Antidopingový výbor České republiky a Národní protidrogová centrála služby kriminální
policie a vyšetřování PČR podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Obě organizace se
zavazují vzájemně spolupracovat na odhalování
pachatelů trestné činnosti, kteří ve sportovním
prostředí šíří zakázané omamné a psychotropní
látky, jedy, prekursory drog a látky s hormonálním účinkem.

Bezprecedentní trest za doping

V zámořské MLB si vysloužil od vedení soutěže
metař Robinson Canó rekordní trest. Hráč New
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York Mets si nezahraje 162 zápasů kvůli přítomnosti anabolickému steroidu stanozolol . Už v minulosti měl osmatřicetiletý hráč problém s dopingovou kontrolou – v roce 2018 dostal stop na 80
duelů. Navíc zastavením činnosti utrpí Canó
také výrazně finančně, neboť přijde v přepočtu
o téměř 534 milionů korun.

Rodčenkovův zákon

Americký Senát schválil návrh zákona, který umožní americké justici trestně stíhat osoby zapletené do dopingových spiknutí na mezinárodních akcích,
jichž se zúčastní američtí sportovci,
sponzoři či vysílací společnosti. Zákon
je pojmenován po bývalém řediteli
moskevské antidopingové laboratoře
Grigoriji Rodčenkovovi, jenž pomohl odhalit ruské dopingové podvody
na Zimních olympijských hrách v Soči
2014 a dalších velkých akcích. Nyní žije
v utajení v USA.

Americký antidopingový zákon není
namířen proti samotným sportovcům
přistiženým při podvádění a nemusí se
vztahovat jen na akce konané ve Spojených státech. Osobám organizujícím dopingové programy
podle něj hrozí až desetileté vězení a pokuta jeden milion dolarů (22 milionů korun).
Světové antidopingová agentuře WADA se
však tento zákon nelíbí a dlouhodobě proti
němu protestuje. „Rodčenkovův zákon může
vést k tomu, že se budou překrývat zákony v různých jurisdikcích, což poškodí snahu mít pro
všechny sportovce na světě jednotná pravidla.
Toto sladění pravidel je přitom naprostým základem světového antidopingového programu,“
uvedla v prohlášení WADA.
Autor: KT ČUS
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ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

MONETA Money Bank
podporuje české sportovce
Finance rychle a jednoduše
promo akce:
MONETA _S
PORT

MONETA Money Bank dlouhodobě podporuje české
sportovce a pomocnou ruku Vám nabízíme i v této době.
Pokud potřebujete pomoci s financováním svých aktivit, prodiskutovat aktuální ekonomickou
situaci nebo poradit se stavem Vašich firemních financí, neváhejte se na nás obrátit.
- K dispozici jsou Vám firemní bankéři na našich pobočkách,
- specializovaná telefonní linka 224 444 555 pro komerční klientelu
- a web moneta.cz.
Díky zkušenostem a osobnímu přístupu specializovaných firemních bankéřů můžete docílit optimalizace svých financí, vyřešit obtížné finanční otázky, nebo získat výhodné produktové nabídky.
Neváhejte a informujte se u nich například o výhodách, které nabízí provozní úvěr se státní
zárukou.
Samozřejmě si uvědomujeme aktuální situaci, kdy je vhodné omezit osobní kontakt. Proto nabízíme jednoduché online řešení – úvěr až do výše 500 000 Kč si můžete sjednat z pohodlí domova.
Bez poplatku za sjednání a bez nutnosti doložit daňové přiznání.
Podnikatelský účet se vším zdarma si sjednáte online i na pobočce. Ovládat ho můžete jednoduše přes mobilní aplikaci Smart Banka a nevadí, pokud už u nás máte soukromý účet – oba
účty můžete jednoduše přepínat a budete tak mít přehled o svých financích v jedné aplikaci. I díky
ní jsme lídrem digitalizace na českém bankovním trhu, což jsme letos potvrdili oceněním Bankovní
inovátor 2020.
Naší dlouhodobou snahou je stát se partnerem ve Vašem podnikání. Věříme, že se vše brzy obrátí
k lepšímu a všichni se opět budeme potkávat na sportovištích nebo sportovních utkáních.
S pozdravem
MONETA Money Bank
Promo kód použijte při komunikaci s našimi firemními bankéři.
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