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 Foto: Facebook Oceláři Třinec
Titulní fotografie: Ivana Roháčková

Zpravodaj ČUS vydává Výkonný výbor České unie sportu – www.cuscz.cz. Adresa redakce:
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 724 014 643. Distribuováno zdarma v elektronické
podobě. Uzávěrka vydání: 27. března 2020. Za správnost a věcný obsah textů ručí jednotliví
autoři. Zkratky: Komunikační tým ČUS = KT ČUS. Použité fotografie – archiv ČUS. ISSN 1212-1061

2

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

03/2020

Prohlášení předsedy k členům České unie sportu
„Chci poděkovat všem funkcionářům v klubech a sportovních svazech za
to, jak v současné době zvládají se svými členy obtížnou situaci spojenou
s pandemií koronaviru, nepříjemné rušení pečlivě připravovaných akcí, nezbytné zabezpečení sportovišť a také péči o rodinu a nejbližší. Prosím, abyste i nadále vydrželi, nerezignovali a byli trpěliví. Mohu garantovat, že Česká
unie sportu bude nyní i po skončení zdravotní krize maximálně nápomocna
všem členským subjektům a jejich funkcionářům. Věřím, že společně tuto
mimořádnou situaci zvládneme!“

Miroslav Jansta

předseda České unie sportu

Březnové jednání
Výkonného výboru ČUS
bylo zrušeno

Sekretariát ČUS i sportovní
centra ČUS v omezeném
provozu

Vzhledem k aktuální situaci související s nouzovým stavem a dalšími opatřeními vydanými
usnesením Vlády ČR dne 16. března 2020 byla
zrušena schůze Výkonného výboru ČUS svolaná
na 17. března 2020. Aktuální záležitosti k jednání byly diskutovány v Radě ČUS 17. března
a ty neodkladné byly zaslány členům VV ČUS
k hlasování per rollam, aby nedošlo nepřijetím
usnesení VV ČUS k prodlení.

Vedení České unie sportu přijalo také organizační opatření v souvislosti s nouzovým stavem
a opatřeními vydaných Vládou ČR k omezení šíření koronaviru. S ohledem na ochranu zaměstnanců i klientů přizpůsobila rozsah své vlastní
činnosti a rozsah služeb pro národní sportovní
svazy.

Hlasování per rollam se týkalo především:
• Příprava 38. Valné hromady ČUS (svolání, předběžný návrh programu, harmonogram příprav,
návrh jednacího a volebního řádu, metodika podávání kandidatur včetně vzoru podávání kandidatur, jmenování tajemníka volební komise).
• Pověření pro zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov.
• Předfinancování Servisních center sportu ČUS.
V návaznosti na zrušení schůze VV ČUS 17.
března byla jeho členům zaslána aktuální informace o opatřeních, která ČUS přijal ve svých
sportovních centrech v souvislosti s nařízeními
Vlády ČR proti šíření koronaviru COVID-19 a uzavřením sportovišť.
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Sekretariát ČUS pracuje od 16. března 2020
minimálně do 1. dubna 2020 v omezeném provozu. Není tak reálné reagovat na jednotlivé
individuální dotazy a vyřizovat záležitosti mimo
nezbytnou agendu. ČUS na svých webových stránkách postupně zveřejňuje důležité a potřebné
informace použitelné ve stávající situaci pro
celé sportovní prostředí. Národní sportovní svazy
a všechna územní pracoviště ČUS obdržely informace a doporučení e-mailem.
Doporučení a obecné informace pro sportovní prostředí platné od začátku 16. března
zveřejňuje ČUS na svých webových stránkách
www.cuscz.cz.
Výklad nařízení pro profesionální sportovce byl po dohodě s Národní sportovní agenturou zveřejněn na webových stránkách NSA
www.agenturasport.cz.
Autor: Česká unie sportu
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ČUS je v nouzovém režimu a očekává ztráty
za více než 50 milionů korun
V pondělí 16. března vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s pandemií koronaviru kromě již zavedeného nouzového stavu zákaz volného pohybu
osob na území České republiky na stanovenou
dobu (v té době do 24. března – poté došlo
k prodloužení zatím do 1. dubna). Toto mimořádné opatření mělo bezprostřední a závažný dopad také na český rekreační, amatérský
i profesionální sport, neboť s okamžitou platností byly zakázány veškeré sportovní akce,
stejně jako veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity v celé zemi s výjimkou
individuálního pobytu (pohybu) v přírodě nebo
parcích.

výkonnostních úrovních. Vzhledem k vývoji situace mnoho svazů operativně dokonce rozhodlo
o úplném zrušení rozehraných vrcholných soutěží
včetně play off hokejové extraligy nebo elitních
soutěží v basketbalu, volejbalu, házené a dalších
odvětvích. Fotbalová liga se zatím na neurčito
přerušila, podobně jako evropské poháry. Podobná situace jako v profesionálním sportu je také
v regionech, kde jsou hřiště, haly, bazény, tělocvičny i sjezdovky prázdné.

Kritickou situaci však zažívají rovněž organizátoři prestižních mezinárodních akcí. Jisté je, že
třeba fotbalové mistrovství Evropy plánované na
letošek se uskuteční až v roce 2021,
světové šampionáty v ledním hokeSportovci v těchto dnech
ji i v halové atletice byly pro tento
– atletka Zdeňka Seidlová
rok zrušeny. Také pořádání Letních

Foto: iSPORT.cz
olympijských her v Tokiu bylo přesunuto až na příští rok.

„Není pochyb o tom, že český sport a především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se
nalézají v jednom z nejtěžších období ve své historii. Sport je podroben zkoušce, na niž jsme nemohli být připraveni předem a na niž se ani nelze
rychle adaptovat. Avšak právě v krizi se projevují
lidské povahy, právě tato krize nastavuje také
sportovnímu prostředí zrcadlo a je prověrkou
jeho schopností,“ komentoval aktuální stav předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Soutěže a akce ruší Česko i svět

Důsledky pro sportovní kluby, tělovýchovné
jednoty i národní sportovní svazy jsou a budou
dalekosáhlé. Opatření totiž znamenala okamžité ukončení nebo dlouhodobé přerušení
drtivé většiny probíhajících soutěží na všech
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Také v České republice se mnohé mezinárodní soutěže nebudou
konat – v květnu například Světový
pohár v rychlostní kanoistice v Račicích, mistrovství Evropy v judu
v Praze, Světová série v beachvolejbalu v Ostravě nebo Světový
pohár horských kol v Novém Městě
na Moravě. Organizátoři těchto akcí
budou muset následně řešit nejen problémy související s organizací (nasmlouvané hotely, služby,
doprava), ale především výrazné finanční ztráty
(prodej vstupenek, sponzoři, televizní práva). To
samozřejmě platí i pro Světový pohár v biatlonu
v Novém Městě nad Metují, který se sice uskutečnil, ale před prázdnými tribunami.

Zdraví je teď prioritou

Značné ekonomické problémy však nepochybně utrpí i organizovaný amatérský sport,
zejména kluby, které na svých sportovištích
provozují hospodářskou činnost. Dalším negativním faktorem umocněným navíc celostátním
uzavřením všech škol je skutečnost, že sportovci
– a především mládež – se na dlouhé týdny ocitnou
bez tréninku nebo organizovaného pohybu.
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„Pro některé velké tělovýchovné jednoty to
může být kritické. Z kraje roku nejsou na účtech
prostředky z dotací a grantů, teď chybí příjmy
z pronájmů. Náklady na úsporný provoz a mzdy
zaměstnanců včetně trenérů budou problematické. S veškerými vládními opatřeními ale samozřejmě souhlasíme. Zdraví občanů je nejpřednější,“ konstatoval Miroslav Jansta

Maximální servis v omezeném režimu

Česká unie sportu už od počátku vypuknutí
zdravotní krize úzce spolupracuje se sportovním
prostředím. Průběžně a operativně reaguje na obrovské množství nejrůznějších dotazů sportovních
subjektů týkajících se možností tréninku, přerušení
nebo odložení soutěží, reakcí svazů, mezinárodních
organizací a dalších aktuálních témat. Na svých
webových stránkách současně přináší právní výklady, stanoviska a návody k nařízením přijatých
vládou, která se týkají sportovní i související činnosti. To vše navzdory tomu, že samotná ČUS pracuje ve velmi omezeném režimu, neboť na svých
pracovištích také přijala opatření omezující riziko
šíření koronaviru.
„Byli jsme jedni z prvních, kdo interpretoval
dopad vládních nařízení doprovázejících virovou

Prázdné stadiony aneb Typický obrázek v celé zemi
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epidemii – vyhlášení nouzového stavu, opatření
o zákazu akcí nad 30 lidí i přijetí posledních krizových opatření. Poskytli jsme pro svoje prostředí rychlé a kompletní informace a budeme v tom
pokračovat. Stanoviska a návody však budou vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny
a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR,“ připomněl Miroslav Jansta.
ČUS pro sdružené subjekty například vydala
návod, jak postupovat v případě nemožnosti svolání volební valné hromady, kdy skončil mandát
statutárnímu orgánu klubu a nelze zatím zvolit
nový. ČUS vydala pro zaměstnavatele (SK/TJ
a svazy) výklad k překážkám v prací na straně
zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde.

Sportovní střediska ČUS ve ztrátě

Stejně jako další oblasti hospodářství, společenského a kulturního života v ČR bude také
Česká unie sportu počítat značné ekonomické
ztráty. Od 13. března je uzavřen celý Plavecký
stadion Podolí a nestátní zdravotní zařízení pro

Foto: hcbilitygri.cz
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rehabilitační a fyzikální medicínu. lyžařský areál
Zadov ukončil provoz 14. března a 16. března se
na základně vládního nařízení zavřelo také Sportovní centrum Nymburk – konkrétně plavecký bazén, regenerace a posilovna.
„V této souvislosti je třeba ocenit, jak skvěle
zareagoval management středisek, který obratem přijal opatření k minimalizaci škod. Pokud
však bude nouzový stav pokračovat do června,
očekáváme výpadek tržeb v podobě 51 milionů
korun. Například v Nymburce mělo být ubytováno
mnoho sportovních týmů včetně reprezentačních
a sportovci se tam měli připravovat na olympijské
hry v Tokiu,“ sdělil Miroslav Jansta.
Na příštím zasedání Výkonného výboru ČUS
bude proto předložen návrh rozpočtu ČUS, který bude reflektovat dopady těchto mimořádných opatření.

Zmapovat dopady na SK/TJ

Česká unie sportu bude také v dalším období maximálně nápomocna sportovním klubům,

03/2020

tělovýchovným jednotám národním svazům
a jejich funkcionářům. Z jejich strany bude důležité, aby zmapovali a také finančně vyčíslili
veškeré dopady a důsledky současných omezení. ČUS je připravena jednat s MŠMT, aby
v tomto roce co nejvíc urychlilo administraci
programu Můj klub. ČUS již poskytla druhou
zálohu na předfinancování svých územních
pracovišť – Sportovních center sportu v okresech a krajích.
„Je pochopitelné, že ze strany státu v tuto
chvíli budou zajišťovány priority v podobě zastavení šíření nákazy, zajištění zásobování obyvatel
a udržení ekonomické činnosti ve výrobním sektoru. Věříme však, že s odstupem bude vláda
pamatovat i na konkrétní pomoc sportovištím
a sportu a budeme o ni usilovat. V tuto chvíli,
prosím, chraňme především své zdraví a své okolí. Dodržujte pokyny k zamezení šíření nákazy,
buďme ohleduplní a nemysleme jen na sebe,“
vzkázal všem členům ČUS její předseda Miroslav
Jansta.
Autor: KT ČUS

Letní olympijské hry v Tokiu 2020 o rok odloženy
Letní olympijské hry, které měla letos v létě
hostit japonská metropole Tokio, se kvůli světové pandemii koronaviru přesouvají na příští
rok. Dne 24. března se na tom dohodli japonský premiér Šinzó Abe se šéfem Mezinárodního olympijského výboru Thomasem Bachem.
Olympijské hry se tak poprvé od druhé světové
války neuskuteční v plánovaném termínu.
Olympijské hry v Tokiu se měly konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124
let své existence. Hry se nekonaly ve válečných
letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války
je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.
Tokio dokončilo přípravy na velkolepý sportovní svátek v době, kdy se začal koronavirus šířit
světem. Organizátoři i představitelé MOV několik
měsíců ubezpečovali, že se hry uskuteční v naplánovaném termínu. V minulých dnech ale obě
strany i pod tlakem národních olympijských výborů a samotných sportovců připustily, že začínají
o odkladu her uvažovat.
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Odložení her kromě mimořádné výzvy z hlediska logistiky bude představovat i větší finanční
nároky pro Japonsko, jež do nich investovalo více
než dvanáct miliard dolarů (310 miliard korun).
Finanční experti už dříve vyčíslili japonské ztráty
pro případ odložení na více než 155 miliard korun.
Organizátory nyní čeká mnoho výzev včetně toho,
jak zajistit chod celé akce ještě rok tak, aby byla
k dispozici všechna sportoviště a další dějiště
i v náhradním termínu.

www.tokyo2020.org
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Odešla Dana Zátopková, skvělý člověk
a legenda českého sportu
Dne 13. března zemřela v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve věku 97 let jedna z největších
osobností českého i československého sportu – atletická reprezentantka, olympijská vítězka, dvojnásobná mistryně Evropy a manželka čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka.

mistryně republiky, dva tituly mistryně Evropy,
sedmnáctkrát překonala československý rekord
a do historie se zapsala i jako držitelka posledního světového rekordu v hodu dřevěným oštěpem.
V roce 1954 dokonce získala na domácím šampionátu stříbrnou medaili ve štafetě 4 x 100 metrů.

„Dana Zátopková je jednou z největších legend
českého sportu. Měl jsem ji rád nejen jako vynikající sportovkyni, ale také jako skvělého člověka, který kolem sebe šířil úsměv, optimismus
a dobrou náladu. Byla a stále
bude vzorem mnoha sportovním
generacím,“ komentoval její
úmrtí Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.

Manžele rozdělila až Emilova smrt v roce 2000.
„S Emilem jsme prožili krásná léta. Nejvíce si cením
toho, že jsme se pořád chechtali. Zažili jsme spolu
spoustu srandy a někdy se opravdu doslova a do písmene váleli smíchy. Na to vždycky ráda vzpomínám,“ říkala před
lety Dana Zátopková.

Dana Zátopková, rozená Ingrová, se narodila stejně jako
její budoucí manžel Emil 19.
září 1922 a byla nejstarší českou
olympioničkou. Na olympijských
hrách startovala jako oštěpařka
poprvé v roce 1948 v Londýně.
Celkem absolvovala čtyři olympijské účasti a vybojovala dvě
medaile – v Helsinkách 1952 zlato, v Římě 1960 stříbro.

Obřad na televizních
obrazovkách

Olympijská vítězka z Helsinek
1952 zemřela v pátek 13. března 2020 brzy ráno v Ústřední
vojenské nemocnici, kde ji pravidelně navštěvovali přátelé.

Krásná léta s Emilem

S Emilem Zátopkem tvořili
jeden z nejznámějších sportovních párů světa. Poznali se na
atletických závodech, a když
zjistili, že mají narozeniny ve
stejný den i rok, považovali to
za osudové znamení. Vzali se
v říjnu roku 1948. O čtyři roky
později na olympiádě v Helsinkách získali oba olympijské
zlato – Emil dokonce tři ve vytrvalostních bězích, Dana přidala
nejcennější medaili v oštěpu.
Také galerie jejích dalších
úspěchů je bohatá. Jako oštěpařka vybojovala třináct titulů
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Ve sportovním prostředí zůstala i po konci kariéry v roce
1962. Věnovala se trenérské
činnosti, v letech 1960-1972
byla členkou ženské komise
Mezinárodní atletické federace. V roce 1998 obdržela Olympijský řád, o patnáct let později převzala Medaili Za zásluhy.

Smuteční vazba, kterou Danu
Zátopkovou uctil ČUS

Poslední rozloučení s Danou
Zátopkovou se uskutečnilo 20.
března v komorní atmosféře
krematoria v Praze-Strašnicích.
Na poslední cestě ji doprovodila cimbálovou muzika souboru Ondráš a moravské písničky,
které měla ráda, čestná vojenská stráž a vzhledem k aktuální
situací v souvislosti s pandemií
koronaviru také úzký okruh
hostů. Obřad přenášela přímým
přenosem Česká televize.
Autor: KT ČUS
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Anketa na téma: Sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty v čase pandemie koronaviru
Jak prožívají v těchto dnech vyhlášení nouzového stavu, omezení pohybu osob a především
zákaz veškerých organizovaných sportovních
aktivit v České republice zástupci sportovních
klubů a tělovýchovných jednot? O jejich náladách, starostech i odhodlání zvládnout epidemii koronaviru a vrátit se co nejdříve k tradiční
činnosti mnohé vypovídá následující anketa.
Vladimír Zajíček, TJ BIŽUTERIE JABLONEC NAD NISOU:
„Jsme velmi smutní, trenéři i hráči a hráčky.
Chceme hrát, ale cítíme, že mimořádná situace,
vyžaduje mimořádná opatření. Proti opatřením současné vlády v souvislosti s pandemií, nemohu nic
namítat. Těžko v této situaci hledat motivací pro
sport na pozadí ohrožení zdraví. Věřím, že s pevnou
optimistickou myslí, vše společně překonáme.“
Jaroslav Strnad, FC PĚNČÍN:
„Funkcionáři jak profesionálních, tak amatérských klubů by měli společně s řídícími orgány být
solidární k vládním opatřením a potlačit své případné ambice ve prospěch zdárného vyřešení situace. Tato krizová situace by měla lidi více spojit
a uvědomit si životní priority. Jsem přesvědčený,
že tento současný negativní stav většinu z nás
nasměruje k lepším budoucím krokům jak v životě, tak ve fotbale. Amatérské týmy tato situace
vlastně, na rozdíl od profesionálních týmů, nijak
zásadně neovlivní.“
Petr Nedvěd, FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
„Myslím si, že jsou to oprávněná rozhodnutí.
Nikdo neví, kdo může být nakažený a do karantény by se tak lehce mohlo dostat celé mužstvo.
Musíme si s tím nějak poradit.“
Luděk Reitšpies, TJ DOBŘANY:
„V tuto chvíli je to zlé a nedobré. Nic se neděje, hráči nemohou ani trénovat. Vzhledem
k tomu, že žádný z našich 12 oddílů nepůsobí nějak profesionálně, tak to možná bude ještě úspora. Nebudeme nikam jezdit, topit a pronajímat si
sportoviště – nic tedy ani neutratíme. Rozhodně
to ale dobré není. Už bychom byli rádi, aby to
skončilo. Placené funkce nemáme, jenom z dota-
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Milan Fortuník, trenér Volejbalu Kladno

Foto: Facebook Volejbal Kladno

cí od MŠMT platíme trenéry mládeže. Jenže nemohu udělat schůzi výkonného výboru, abychom
podle požadavků peníze řádně rozdělili.“
Jiří Gutennberg, SK MŠENO:
„Úplně jsme zastavili činnost. My teď vůbec
nefungujeme, zatím nevíme, jaký to bude mít
ekonomický dopad. Trochu se bojím toho, aby
stát sport pak neosekal. Trenéry u nás máme placené, ale jen na dohodu. Když se činnost nevykonává, tak je neplatíme. Ale zálohy za energie se
platit musí. Ekonomicky nás to moc neohrožuje.
Máme výhodu v tom, že máme vedlejší hospodářskou činnost, provozujeme ubytovnu a hospodu.“
Jana Boučková, FIT STUDIO V ŽELEZNÉM BRODĚ:
„Naši činnost tato situace velmi ovlivní. Nevím,
jak budeme platit nájemné, musíme mít zavřeno,
naše prostory jsou součástí sportovních center.
Ovlivní to přípravu na nominační soutěže, tréninky. Zdraví nás všech je důležitější a pevně doufáme, že se situace brzy uklidní. Ještě si moc přeji,
a by i klienti byli vstřícní a měli pochopení. Budeme hledat nové termíny pro Hry všestrannosti
Dětí na startu, plánovat nová soustředění a měnit
přípravu pro ME. Je to nemilá situace, musíme
být zodpovědní.“

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
Richard Šach, TJ BOHEMIANS PRAHA:
„S plynárnou a elektrárnou máme domluvené, aby si strhávaly inkaso přímo z našeho účtu.
Jednoho krásného dne se však stane, že nám
elektriku nebo plyn vypnou. Na účet nám totiž
nic nechodí. Ještě máme na březnové výplaty,
v kase už ale máme téměř nula korun. Bohužel
se to krátí, protože příspěvky mezi členy nevybíráme a externí nájemci nám neplatí, protože
nesmí na sportoviště. Ve všech objektech máme
zavřeno a hlídáme je. Do toho všeho
nám MŠMT poslalo oznámení, že udělá hloubkovou kontrolu. Chce všechny doklady, smlouvy s trenéry, každou
fakturu… Takže máme co dělat. Ale
hlavně, že jsme zdraví a nepřechází
optimismus.“

03/2020

vyrovnat. Život se nedá zastavit a katastrofickým
scénářům je třeba tímto opatřením předejít.“
Tomáš Svolinský, RK DRAGONS JABLONEC NAD NISOU:
„Pro náš sport, dračí lodě, je teď jasné, že přijdeme minimálně o dva závody Českého poháru a budoucnost je nejasná. V této sezóně nás čeká ME na
Ukrajině a MS ve Francii, tak uvidíme. Zdraví všech
lidí je prioritou, sport je jen zábava. Jinak trénovat
můžeme vesele dál, a to je pro nás nejvíc.“

 ldřich Veselý,
O
FK BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM:
„Situace je bohužel taková, že nikdo neví, co bude dál. “
Šimon Sobotík, TJ LUČANY:
„Je to velice aktuální otázka, jelikož jeden z našich hráčů bydlí v domě
s první potvrzenou nakaženou v Jablonci nad Nisou. Avšak tento hráč ještě neví, jaká opatření vůči
němu budou uplatněna. Samozřejmě to máme tak,
že zdraví je přednější. Budeme tedy dodržovat
opatření vlády, kraje i města. V tuto chvíli těžko
říct, jak se věci vyvinou.“
Petr Kopal, TJ DESNÁ:
„Asi nemá cenu v tomto případě polemizovat
s nařízením vlády, musíme to vzít jako fakt. Co se
týče dalšího vývoje soutěží, budeme se řídit pokyny našich nadřízených orgánů FAČR, ČAS, ČUS.“
Dušan Molitoris, TJ LIAZ JABLONEC NAD NISOU:
„Je to velmi nepříjemná situace pro každý sportovní oddíl. Atletický oddíl TJ LIAZ má za sebou
jednu z nejúspěšnějších halových sezon jak po
stránce výkonnostní, tak i organizační. Plánovali
jsme další přípravu v našich podmínkách, ale ta
bude značně narušená nemožností využít tréninkové podmínky na stadionu a v hale. Omezení je
podle nás nezbytné, ale zdraví nás všech musí být
na prvním místě. S novými podmínkami se musíme
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Jarní část fotbalových soutěží ještě dlouho nezačne

Miroslav Riedel, VEM CAMARÁ CAPOEIRA:
„Kromě zrušení tréninků do odvolání vlády
jsme byli nuceni zrušit i velkou akci, která měla
být v jablonecké Městské hale, kde mělo páskovat
přes 230 capoeiristů z ČR. Dále Česká asociace
capoeiry musela zrušit MČR dospělých a juniorů
v dubnu v Hořicích. Otazník visí i nad květnovým
MČR dětí v Olomouci. Uvidíme, jak se situace
bude nadále vyvíjet, a budeme věřit, že se brzy
vše vrátí do normálu. I za dané situace s veškerým nařízením vlády souhlasím a za takové řešení
situace u nás v ČR jsem rád. Respektuji je a také
se rád k těmto opatřením za náš oddíl připojím!
Nebudeme zadávat důvod k šíření infekce a budeme tak chránit bezpečnost nás, trenérů, rodičů
i dětí. Jsem velmi rád, že vláda dělá tyto veškeré
kroky a věřím, že tím bude mnoho občanů ochráněno od toho hnusného viru. Dále bych k tomuto
sdělil, že těm, co nedodržují karanténu, bych
okamžitě dal obrovskou pokutu, neboť v současné chvíli je ohleduplnost vůči nám občanům velmi
potřeba.“

Autor: KT ČUS
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Poradna: Možnost uzavřít Dohodu
o výkonu práce z domova
S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí
dalších mimořádných opatření Česká unie sportu doporučuje sportovním subjektům, aby přijaly
příslušná opatření a doporučení pro zaměstnavatele, zejména:
- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště;
- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance;
- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
Pro případy, kdy se zaměstnavatelé, sportovní svazy nebo velké tělovýchovné jednoty se svými zaměstnanci dohodnou na výkonu práce z domova, poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

Vzor
Zaměstnavatel:
se sídlem
IČO:
a
Zaměstnanec:
narozený:
trvalé bydliště:
uzavřeli dnešního dne

Dohodu o výkonu práce z domova
I. Úvodní ustanovení
1. N
 a základě písemně uzavřené pracovní smlouvy ze dne …………… vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele práci ve funkci …………………………… a v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 40 hod./
týden (poznámka: v případě zkráceného úvazku je třeba změnit tento údaj dle sjednaného úvazku).
2. Účelem této dohody je umožnit zaměstnanci vykonávat sjednanou práci z domova.

II. Předmět dohody
1. Z
 aměstnavatel a zaměstnanec se s účinností od ……………… dohodli, že zaměstnanec bude vykonávat práci
sjednanou dle pracovní smlouvy uvedené v čl. I. z domova, a to v pracovní době, kterou si sám rozvrhne.
2. Místem výkonu práce z domova je bydliště / místo pobytu zaměstnance na adrese:
3. Zaměstnanec prohlašuje, že je pro režim práce z domova vybaven potřebnými pracovními pomůckami a prostředky (PC počítač s připojením na internet, mobilní telefon apod.).

III. Podmínky výkonu práce z domova
1. Zaměstnanec se zavazuje, že při práci z domova bude dodržovat příslušná ustanovení zákoníku práce
upravující přestávky v práci a dobu odpočinku. Současně se zaměstnanec zavazuje, že nebude rozvrhovat pracovní dobu na soboty, neděle a dobu mezi 22. a 6. hod.
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2. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že délka vyrovnávacího období, v němž zaměstnanec pracující z domova musí naplnit stanovenou/sjednanou týdenní pracovní dobu, činí kalendářní týden.
Zaměstnanec se zavazuje předávat podklady pro evidenci pracovní doby, kterou odpracoval z domova, vždy v pondělí do 10:00 hod.
3. Zaměstnanec bere zejména na vědomí, že:
• pro účely poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je pracovní doba rozvržena
do 5-denního pracovního týdne (pondělí – pátek) od 7.30 do 16.00 hod.;
• zaměstnanci nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada
mzdy anebo příplatek za práci ve svátek;
• zaměstnanci nepřísluší cestovní náhrady.
4. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že během výkonu práce z domova budou úkoly zadávány
a jejich plnění kontrolováno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
5. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při práci z domova především základní zásady práce se zařízeními, která jsou připojována do elektrické sítě (PC, notebook). I pro práci z domova pak platí obecné
zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, s nimiž byl zaměstnanec seznámen v rámci pravidelného
školení BOZP pro práci na pracovištích zaměstnavatele. V případě úrazu při práci v režimu práce
z domova je zaměstnanec povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečnému odkladu zaměstnavateli
a je povinen umožnit řádné vyšetření všech okolností a příčin vzniku úrazu, zejména je povinen
umožnit vstup na sjednané místo výkonu práce osobně pověřené zaměstnavatelem.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou …………… (např. jednoho měsíce) ode dne její účinnosti. V případě, že po uplynutí sjednané doby dle předchozí věty, nebudou zrušena mimořádná opatření vydaná
příslušnými státními orgány v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19, prodlužuje se tato dohoda o další týden, a to i opakovaně.
2. Zaměstnavatel je oprávněn od této dohody kdykoli odstoupit z důvodu, kdy bude přítomnost zaměstnance na pracovištích zaměstnavatele nezbytně nutná.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.
V

dne

Za zaměstnavatele:

Zaměstnanec:

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se odkládá
Organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku
Ukliďme Česko s politováním oznamují, že
úklidové akce naplánované na letošní termín
4. dubna se z důvodu vyhlášení mimořádných
opatření v souvislosti s nákazou koronavirem
nemohou v plánovaném rozsahu uskutečnit.
„Moc nás to mrzí, ale po dobu trvání nouzové-
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ho stavu se akce zaregistrované na www.UklidmeCesko.cz nemohou uskutečnit. Konání organizovaných úklidových akcí je do ukončení stavu
nouze pozastaveno, stejně jako distribuce úklidových pomůcek – pytlů a rukavic. Až se situace
uklidní, budou mít organizátoři možnost své
dříve zaregistrované akce přesunout na nové
termíny – s největší pravděpodobností podzimní,“ sdělil za organizátory Miroslav Kubásek.
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30. výročí nové sportovní organizace nezávislé
na státu a s autonomií sportovních svazů
Dne 10. března 1990 vznikla ve Slovanském
domě v Praze nová sportovní organizace s působností na území České republiky. Těsnou
většinou hlasů dostala název Český svaz tělesné výchovy, který byl později – v dubnu 2013
– změněn na Českou unii sportu.
Po tzv. sametové revoluci vznikla potřeba zásadně změnit i systém organizace a řízení sportu.
V letech 1957–2000 byl zákonem číslo 68/1956
Sb. svěřen jednotné organizaci, kterou se v roce
1957 stal Československý
svaz tělesné výchovy, jehož
postavení bylo monopolní.
Znamenalo to, že veškeré
sportovní a tělovýchovné
aktivity bylo možné provozovat pouze v jeho rámci.
Přestože se jednalo o samosprávnou
organizaci
oddělenou od státu a jeho
orgánů, což byl ve své době nepochybně pokrok,
byla zejména v „horních patrech“ plně podřízena
vedoucí úloze KSČ a stala se součástí tzv. Národní
fronty.
Zrušení zákona č. 68/1956 Sb. vedlo počátkem
roku 1990 k obnovení dříve zrušených spolků (Sokol, Orel, YMCA a dalších) a ke vzniku některých
nových (Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů), a v tomto prostředí se ČSTV musel zásadně transformovat. Po velkých diskusích
převážila varianta dosavadní organizaci rozpustit
a založit novou.
Proto se 10. března 1990 sešli delegáti všech
složek české části ČSTV a rozhodli ustavit novou organizaci postavenou – oproti své předchůdkyni – na následujících principech:
1. Plná nezávislost na státu, politických stranách a jakýchkoliv dalších uskupeních.
2. Naprostá dobrovolnost členství pro tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní
svazy.
3. Namísto tuhého centralismu tzv. zastřešující
princip spočívající v hájení společných zájmů
sdružených subjektů a v poskytování služeb.

12

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

4. O
 riginární (původní) právní subjektivita
všech členů.
5. Rovnovážné postavení SK a TJ na straně jedné a sportovních svazů na straně druhé.
6. Převod zdrcující většiny dosud společného
majetku na jednotlivé členy (zůstala jen
např. velká sportovní centra jako Nymburk,
Podolí či lyžařská střediska).
Na těchto principech postavené stanovy delegáti schválili a podle nich také provedli první
volbu nových orgánů – výkonného výboru a revizní
komise.
Celý transformační proces završil 25. března mimořádný sjezd ČSTV v Praze, který rozhodl v souladu
s doporučením obou republikových sjezdů (Český svaz
tělesné výchovy a Slovenské sdružení tělesné
kultury) ukončit činnost federálního Československého svazu tělesné výchovy.
Zásadní změna umožnila samostatnost, svéprávnost a svobodné rozhodování klubů v jejich
činnosti. Iniciovala také rychlý rozvoj sportovní
činnosti i klubového života, vznik nových sportů,
stejně jako oživení volnočasových aktivit občanů.
Delimitací majetku federálního ČSTV získaly kluby do svého vlastnictví také sportoviště, a tím jim
začaly současně jiné povinnosti i starosti.
Za 30 let existence Českého svazu tělesné
výchovy, resp. České unie sportu tato organizace plně prokázala svoji opodstatněnost, o čemž
svědčí mj. vystoupení pouze dvou svazů (ZRTV
a turistika) a naopak nárůst o desítky svazů nových sportovních odvětví (bojová umění, lacross,
florbal a další).
O stabilitě ČUS svědčí i to, že měla ve svém
čele pouze tři předsedy – Ing. Vladimíra Srba
(1990-2008), Pavla Kořana (2008-2012) a JUDr.
Miroslava Janstu (od roku 2012 dodnes).
Autor: JUDr. Jan Obst
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Poradna: Opatření státu ke snížení ekonomického
dopadu nouzového stavu
V souvislosti s opatřeními Vlády ČR v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu přinášíme stručný
přehled aktuálních informací o možných úlevách,
uplatnění nároků na náhradu škody, půjček a dalších dostupných rad a pomocí pro všechny typy
sportovních subjektů, na základě vyhlášeného
nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.
Situace se bude vyvíjet a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám.
S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace pro sportovní prostředí shromáždit a zveřejnit.

1. Možné úlevy
a) Daně:
Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez
poplatků, bez úroků a pokut):
- platby DPH:
• je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19 https://www.
financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
- platby daně z příjmů za rok 2019:
• lze podat kdykoli do 1. 7. 2020
• na základě žádosti je možné odložit některé
platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí
o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě
prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání https://www.financnisprava.
cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf
- liberační balíček (zatím pouze návrh MFČR)
• podníkatelům se navrhuje prominout červnové
zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických
osob, zavádí institut zpětného působení daňové
ztráty a navhruje posunout termín pro podání
daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých
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věcí do 31.8.2020 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Více informací naleznete na těchto odkazech:
- h ttps://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_
poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500
- https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

b) Odložení zavedení poslední vlny EET
• tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat
všech podnikatelů spadajících do závěrečné
fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1.
května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění
související s koronavirem
Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.
cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/posledni-vlna-eet-se-fakticky-odklada-37897

c) Neuplatňování restrikcí či penále za
zpožděné platby za pronájem sportovního
zařízení ze strany měst či obcí a umožnění
nájemcům přinejmenším pozdější platby
• nutno konzultovat individuálně na městském
(obecním úřadu) dané obce
Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

2. Úvěry a finanční výpomoci
• v současné době je záruční úvěrový program
COVID II pro podnikatele zasažené koronavirem.
Příjem žádostí od 2.4. Úvěr je určen podnikatelským subjektům (v případě sportu např. komerčním fitness, wellness apod.).
Veškeré informace naleznete zde: https://www.
cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
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3. Informace pro zaměstnance
a zaměstnavatele
• ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, informace o sociálních službách, náhrada mzdy
a pracovněprávní souvislosti, homeworking,
žádost o zprostředkování zaměstnání, zajištění
ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků
a hygienických potřeb apod. upravuje pokyn
MSPV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
•n
 áhrada mzdy a pracovně právní souvislosti (Pracovněprávní desatero boje s koronavirem) https://
www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/
PRACOVN%C4%9APR%C3%81VN%C3%8D+DESATERO+BOJE+S+KORONAVIREM+-+TZ_
rev26.3.2020.pdf/
• pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad
k překážkám v prací na straně zaměstnavatele,
karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad
i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:
• Připravte své pracoviště na COVID-19
• Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19

4. Informace pro OSVČ
Ministerstvo financí a Finanční správa finalizují
parametry podpůrného opatření pro OSVČ. Přesné technické parametry návrhu budou předloženy
na jednání vlády 30. března 2020 a poté s nimi
Ministerstvo financí detailně seznámí veřejnost.
Opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna
(Ošetřovné“ pro OSVČ - dotace ve výši 424 Kč za
každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny,
Přímá podpora OSVČ - jde o podpůrné opatření
pro OSVČ, přímá podpora ve výši 15 000 Kč měsíčně, Prominutí plateb sociálního zabezpečení - odpuštění minimální povinné platby na důchodové
pojištění od března do srpna 2020, Prominutí plateb zdravotního pojištění - odpuštění minimální
povinné platby na zdravotní pojištění od března
do srpna 2020). https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/vyjadreni-ministryne-financi-aleny-schil-37998

Omezení pohybu osob zastavilo
i projekt ČUS Sportuj s námi
Vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob
vládou ČR dne 16. března – důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 se vztahuje také
na veškeré sportovní aktivity
v zemi. Absolutní zákaz přítomnosti osob na všech sportovištích pro veřejnost
v současné době utlumil jakoukoliv organizovanou sportovní činnost. Pořadatelé v celé České
republice už museli zrušit nebo odložit desítky
soutěží, turnajů, běhů, turistických pochodů či
vodáckých akcí.

Výkonný výbor ČUS se bude
pokračováním projektu zabývat na některém ze svých příštích zasedání až bude možné
jejich konání. Pokračování projektu včetně
finálního výběru akcí do jeho kalendáře ve
zbývající části roku však bude závislé především na míře omezujících vládních nařízení
přijatých k omezení šíření nákazy koronavirem.

Tato situace se bezprostředně dotýká
také projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi 2020, jehož program byl přerušen. Z plánovaných sportovních události se jich
uskutečnilo od počátku letošního roku až do

O novinkách v souvislosti s projektem ČUS
Sportuj s námi vás budeme na těchto stránkách
obratem informovat, jakmile bude přijato rozhodnutí o podobě jeho pokračování v dalších měsících ročníku 2020.
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15. března 40 – z toho v lednu
11, v únoru 20, do 8. března 9.
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Krkonošskou 70 si letos nenechali
ujít Blanka Paulů ani Ladislav Rygl
Jednou posledních akcí, kterou ještě stačili
organizátoři uspořádat, byla 7. března populární Krkonošská 70 v běhu na lyžích. Českou
kotlinu už sice počátkem března ovládalo spíše
jaro, hřebeny Krkonoš se však mohly pochlubit
pravým zimním počasím, takže nic nezabránilo
uskutečnění 65. ročníku Krkonošské 70 v běhu
na lyžích. Ta byla posledním závodem seriálu
ČUS Stopa pro život a také součástí projektu
České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.

Do Špindlerova Mlýna se sjelo 633 běžkařů
všech věkových a výkonnostních kategorií, aby
v rámci náročné vytrvalostní trasy zjistili, kdo
stane na stupni nejvyšším.
„Jsme především rádi, že se závod mohl v podmínkách letošní bídné zimy uskutečnit. Dokonce
nám chumelilo a lyžaři si průběh moc pochvalovali. Poprvé jsme měli i dětskou část a doufáme,
že se do budoucna bude účastnit i zde stále víc
mladých závodníků,“ neskrývala spokojenost
Ivana Valentová z pořádajícího oddílu TJ Lokomotiva Trutnov.
Milovníci běžkování měli na výběr hned několik
kategorií – v pětičlenných hlídkách se soupeřilo na
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sedmdesáti, padesáti a pětadvaceti kilometrech,
přičemž nejdelší trasa byla vyhrazena mužům
a ženy, pokud se pro tuto výzvu rozhodly, byly
hodnoceny s nimi společně. V okolí Špindlerova
Mlýna se však proháněli také jednotlivci, kteří
mohli zvolit padesát či pětadvacet kilometrů. Na
sedmisetmetrové trati předvedly naopak své lyžařské schopnosti děti.
V závodě jednotlivců poutala pozornost dvojnásobná medailistka z mistrovství světa Blanka
Paulů, která si dojela pro
zlato na pětadvaceti kilometrech. Mezi hlídkami obhájil
loňský triumf Kasper–Swix
Team ve složení Jan Fišnar,
Petr Holub, Ladislav Rygl,
Matěj Kubina a Tomáš Veber.
„Při vyhlášení panovala
fantastická atmosféra, neboť
se současně vyhodnocovali
i vítězové celého seriálu Stopa pro život. Pro nejúspěšnější sportovce jsme měli
prize money, medaile i pohár. Něco na památku si ale
odnesl každý. K letošním
pětašedesátinám
závodu
jsme pro účastníky přichystali repliky odznaků, s nimiž se jel první ročník,“
uvedla Ivana Valentová.
Přehled vítězů Krkonošské sedmdesátky –
70 km, hlídky mužů: KASPER–SWIX TEAM (Jan
FIŠNAR, Petr HOLUB, Ladislav RYGL, Matěj
KUBINA, Tomáš VEBER) 03:48:10.5 hod. 50
km, hlídky mužů: OLFIN CAR SKILAUF TEAM
(Lukáš HAVEL, Michal KARLÍK, Zděněk MELŠA,
Rudolf ŠRETR, Pavel VONDRÁČEK) 03:13:25.5
hod. 50 km, hlídky žen: ŽÁBY A TYGŘICE (Anna-Marie HEJNÁ, Tereza HNÁTKOVÁ, Tereza
TUŽILOVÁ, Kateřina MORAVCOVÁ, Lada LANKOVÁ) 03:29:43.9 hod.
Autor: KT ČUS
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Postřehy předsedy ČUS na Twitteru:
o koronaviru, Jágrovi i Spartě
Od února si mohou zájemci číst reakce, komentáře a názory předsedy ČUS Miroslava Jansty
také na oficiálním profilu Twitteru. Ambicí je
přinášet pravidelné pohledy na aktuální dění
ve sportu a ve společnosti. V dosavadních „twítech“ se vyjadřoval o financování českého sportu, o úspěších biatlonistů nebo o Jaromíru Jágrovi. Sledovat ho můžete zde: https://twitter.
com/JanstaMiroslav.
„Má jít financování základních článků TJ/SK
přes sportovní svazy nebo na přímo? Já jsem pro
přímou podporu klubů na jejich činnost a infrastrukturu. Podpora musí jít také do svazu – má
mezinárodní autoritu, zodpovídá za státní reprezentaci a soutěže,“ tak zněl první komentář Miroslava Jansty na významné a vlivné sociální síti,
kde primárně komunikuje například americký
prezident Donald Trump.
V dalších pohledech chválil například Martinu Sáblíkovou nebo fakt, že se stal Jaromír
Jágr členem rady v Národní sportovní agentuře.
„Skvělé, že je @68Jagr členem sportovní rady @
sportagentura. Moc dobře totiž ví, jak obtížné je
budovat klub v České republice, starat se o provoz sportovišť a shánět peníze. Naprosto sdílím
jeho pohled, aby velké firmy měly motivaci přispívat na sport.“
Miroslav Jansta na svém profilu je však
schopný také kritizovat nebo věci vysvětlovat
do podrobností. Takhle se například vyjádřil
o fotbalové Spartě. „Skoro 50 let fandím Spartě a v posledních letech fotbalově trpím. Změna trenéra v průběhu sezony je složitá věc. Když
jsem vedl Nymburk, tak jsem to za více než 20 let
udělal pouze jednou a dodnes toho lituji. V případě Jílka mělo ale odvolání proběhnout už po
podzimní části.“
Zajímavým způsobem okomentoval předseda
ČUS rozhovor Martina Veselovského v televizi
DVTV s bývalým basketbalistou a současným
manažerem projektu Bez frází Vítem Petrákem.
Téma? Dnešní generace dětí a rodičů a krize autorit. „Krize autorit u mládeže: dnešním klukům
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by prospěla alespoň na pět měsíců vojna, kde by
se naučili zodpovědnosti, organizovanosti a měli
by lepší vztah k naší zemi. V současné době jsou
pro ně jednou z mála autorit trenéři.“
A takhle třeba komentoval posuny v kauze
kolem dotací, ve které je obviněný společně
s Českou unií sportu. „Nemohu být odsouzen za
to, že úřednice ministerstva školství, která jezdila na olympiády za peníze ČOV, zfalšovala výpočet
pro rozdělování peněz. Jako předseda největšího
spolku jsem se cítil ošizen a ozval jsem se. Bojoval jsem za peníze, které měly jít na činnost
klubů. Navíc je několik nezávislých posouzení,
ministerstvo si provedlo vlastní audit, policie ČR
a senátor Wagenknecht také. Tyto posudky zpochybňují výpočet úřednice a konstatují, že ministerstvo za vedení Kateřiny Valachové nerozdělovalo dotace podle měřitelných kritérií.“
Příspěvky na Twitteru naráží na současnou
neblahou situaci, která je ovlivněná pandemií
kvůli koronaviru. Kvůli vládnímu nařízení musejí být uzavřená veškerá sportoviště. „Nejen,
že se v nouzovém stavu nesportuje, ale nelze
uskutečnit v klubu či TJ volební shromáždění,
valnou hromadu. To je problém, protože statutární zástupce po uplynutí funkčního období
ztrácí mandát. ČUS připravila postup pro tyto
případy.“
Autor: KT ČUS
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Poradna: Nemožnost konání valné hromady spolku
Z usnesení Vlády ČR č. 215 a č. 279 (omezení
volného pohybu osob na území ČR) vyplývá, že
je zakázáno vše, co není z obecného zákazu výslovně vyňato, a to aktuálně do 1. dubna 2020.
Konání valné hromady spolku nenaplňuje svým
charakterem uvedené výjimky, a tudíž její konání v současné době není možné.
Co v takovém případě dělat?

Standardní valná hromada:
Půjde-li o standardní valnou hromadu je možné
její konání bez větších obtíží odložit, 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.“

šit. Jistě se totiž dá předpokládat pochopení ze
strany členů, že se nejedná o svévoli ze strany
spolku. Rovněž je třeba poukázat na to, že šíření
nakažlivé choroby má povahu tzv. vyšší moci, tj.
mimořádné, nepředvídatelné a nezaviněné události.
Většina spolků pak má četnost konání valné
hromady upravenu ve stanovách tak, že je třeba
jí svolat jednou do roka (shodně je četnost svolání nejvyššího orgánu upravena občanským zákoníkem pro případ, že stanovy tuto otázku neupravují). Lze dospět k závěru, že takto stanovenou
lhůtu pro konání valné hromady není třeba vykládat tak, že valná hromada musí být svolána nejpozději do termínu, který odpovídá konkrétnímu
datu po uskutečnění předchozí valné hromady. To
by byl výklad přehnaně formalistický. Naopak je
možné zastávat výklad, že takto stanovená lhůta
pro svolání valné hromady bude dodržena vždy,
pokud se valná hromada bude konat v příslušném kalendářním roce, tedy letos do 31. 12.
2020. Vycházíme-li z typické kompetence valné hromady sportovních spolků,
neměl by být problém s posunutím valné
hromady ani z hlediska dokumentů, které valná hromada schvaluje či z hlediska
rozhodnutí, která přijímá.

Volební valná hromada:

Tedy valná hromada by se měla odvolat především tak, že tato skutečnost bude členům /
delegátům sdělena shodnou formou, jakou je jim
zasílána / zveřejňována pozvánka. Není nutné
současně svolat valnou hromadu náhradní.
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 ře-
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Problém ovšem může nastat s volební
valnou hromadou. Funkční období členů
volených orgánů (včetně statutárních)
je většinou, na rozdíl od lhůty pro konání valné hromady, stanovené podle let.
To znamená, že funkční období uplyne
dnem, který se číslem shoduje se dnem,
kdy došlo k volbě. Zde tedy konkrétní
datum konání volební valné hromady svou roli
hraje a je třeba, aby se konala před tím, než
uvedeným způsobem dojde k uplynutí funkčního
období (příklad: funkční období je 2 roky, volba
byla provedena 4. 5. 2018, volební valná hromada
se musí konat do 3. 5. 2020).
Nelze vyloučit, že i v této otázce může být zastáván jiný názor tedy, že i zde postačí, aby se
valná hromada konala do 31.12.2020. ČUS tento
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názor nezastává a s ohledem na co nejmenší eliminaci možné právní jistoty ohledně skutečnosti,
kdo je oprávněn spolek zastupovat, doporučujeme následující postup:
1. statutární orgány sportovních spolků, kterým
ještě neuplynulo funkční období, by měly někomu urychleně udělit generální plnou moc
k zastupování spolku ve všech záležitostech
-g
 enerální plnou moc není třeba časově omezovat na přechodné krizové období, neboť ji
lze následně kdykoli odvolat
-g
 enerální plná moc pak musí mít povinně písemnou formu (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)
-b
 ude-li to v současné době možné, lze doporučit, aby podpisy byly úředně ověřeny (pro
většinu běžných úkonů to však potřeba není)

Vzor generální plné moci: zde
2. v případě, kdy již funkční období uplynulo
bude třeba postupovat takto:
- i nadále budou spolek zastupovat (jednat
a podepisovat) dosavadní statutární orgány
- č istě právně se sice bude jednat o zastupování spolku bez potřebného oprávnění, nicméně
dle převládajících výkladů je v takovém případě možné, 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 dodatečnému schválení nedošlo,
byl by z takového jednání zavázán sám statutární zástupce, nikoli spolek; nelze však předpokládat, že by k takovému „nesportovnímu“
jednání v rámci sportovních spolků došlo
- t řetí osoby (smluvní partneři) jsou při jednání dosavadních statutárních orgánů chráněni
svojí dobrou vírou, neboť statutární orgán
bude i nadále zapsán ve spolkovém rejstříku
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-d
 odatečné schválení je třeba učinit bez zbytečného odkladu; za současné krizové situace
je možné považovat za první okamžik, kdy lze
jednání statutárů schválit, konání volební valné hromady
- v zhledem 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 jakožto nejvyšší orgán spolku, tak nově zvolení
statutární zástupci.

Vzor rozhodnutí o dodatečném
schválení:
Valná hromada …

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 statutárními zástupci učiněny v rozsahu kompetencí
stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy spolku a dále v souladu
s nastavenými pravidly pro zastupování spolku.

Možnost jednat a rozhodovat mimo
zasedání:
Možnost nahradit klasické zasedání s fyzickou
přítomností osoby jinou formou jednání, přichází
v úvahu spíše u statutárních, výkonných, poradních a podobných orgánů. Tedy u jiných kolektivních orgánů, než je valná hromada (např. jednání
výboru).
Předpokladem takového postupu ovšem je,
že rozhodování příslušného kolektivního orgánu mimo zasedání umožňuje vnitřní předpis
spolku, a to zpravidla přímo stanovy nebo na
jejich základě vydaný např. jednací řád daného orgánu (§158 obč. zák.). Rozhodování by pak
mohlo být provedeno i s využitím technických
prostředků (hlasování per rollam prostřednictvím e-mailu).
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