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Na svém úvodním zasedání se sešel 1. září 
v Praze Výkonný výbor České unie sportu zvo-
lený na další čtyřleté období na červnové Valné 
hromadě ČUS. Předseda ČUS Miroslav Jansta 
v úvodu přivítal jeho nové členy – Jaroslava 
Čepčáře, Janu Havrdovou, Lukáše Heřmanské-
ho a Martina Malíka.

Předseda ČUS poté informoval o uskutečně-
ných jednáních s prezidentem republiky Milošem 
Zemanem a premiérem Andrejem Babišem v sou-
vislosti s otázkami financování českého sportu 
a možností zmírněním dopadů omezujících epi-
demiologických opatření na český sport. Zmínil 
problémy sportovních 
spolků s provozem 
sportovišť, s pořádá-
ním mezinárodních 
soutěží i ztráty účast-
níků profesionálních 
sportovních soutěží. 
Ocenil také aktivi-
ty Národní sportovní 
agentury, která re-
agovala na potřeby 
sportovního prostředí, 
a připravila mimořád-
nou státní dotační vý-
pomoc ve vybraných 
oblastech sportovní 
činnosti. 

VV ČUS schválil dlouhodobý plán činnosti 
České unie sportu na období 2020 – 2024. Mezi 
priority patří stabilizace služeb pro členské sub-
jekty (kluby a jednoty), správa a obnova majetku 
ČUS, spolupráce na vytváření stabilních podmínek 
pro sport a výchovu k pohybovým aktivitám v ČR, 
vznik nového sídla pro činnost sportovních svazů, 
rozvoj podpory státní, stejně jako posilování po-
zitivního obrazu ČUS a jeho členů na veřejnosti.

V dalším průběhu se výkonný výbor zabýval 
rozborem hospodaření ČUS za první pololetí 
roku 2020. Vyplývá z něj, že propad hospodaření 
ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 činí 
29,3 milionu korun v důsledku vládních preven-

tivních opatření kvůli zabránění šíření nemoci 
Covid-19 a následných uzavření středisek Podolí, 
Nymburk a Zadov.

VV ČUS projednal způsob realizace usnesení 
červnové Valné hromady ČUS, která poukáza-
la na nesoulad stanov Českého olympijského 
výboru se spolkovým právem. Zároveň uložila 
Výkonnému výboru ČUS, aby vyzval ČOV ke ná-
pravě stanov tak, aby zajistily rovné postavení 
všech členů. Současné stanovy totiž znemožňují 
členům účast na rozhodování, a naopak umožňují 
hlasování nečlenům. VV ČUS rovněž schválil kan-
didaturu Miroslava Jansty do Pléna ČOV. 

Výkonný výboru ČUS se také zabýval žádostí 
nájemce Skiareálu Špindlerův Mlýn – společnosti 
Melida, a. s. – o snížení nájmu tak, aby splnil 
podmínky pro podání žádosti o státní pomoc 
v rámci programu Covid – nájemné. Výkonný vý-
bor po projednání doporučil, aby zástupce ČUS 
na Valné hromadě Skiareálu této žádosti vyho-
věl.

VV ČUS udělil záštitu ČUS včetně poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 100 000 korun České 
asociaci sport pro všechny na seriál třinácti Spor-
tovních her seniorů, které se uskuteční v letošním 
roce.

 Autor: KT ČUS

Nový VV ČUS schválil čtyřletý plán činnosti a projednal 
dopady koronaviru na hospodaření ČUS 
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Národní sportovní agentura (NSA) vypsala vý-
zvu „Můj klub 2021“. Tato výzva se zaměřuje 
na podporu sportovních klubů, tělovýchovných 
a tělocvičných jednot, které se věnují sporto-
vání dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro 
podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. 
listopadu 2020.

„Dotační výzva ´Můj klub 2021´ je napros-
to stěžejní pro fungování mládežnického sportu 
v České republice. Z našich výjezdů po regionech 
víme, že na něj spoléhají víceméně všechny spor-
tovní organizace. Nejvíce oceňují předvídatel-
nost, kdy si každý dokáže spočítat, kolik jeho klub 
obdrží, a také financování napřímo, kdy peníze 
putují do klubů rovnou z Národní sportovní agen-
tury,“ uvádí předseda NSA Milan Hnilička.

Pro letošní rok přichystala NSA ve výzvě „Můj 
klub 2021“ několik novinek. Mezi ně patří zruše-
ní podmínky minimálního počtu 12 sportovců, 
které mládežnický oddíl musel dříve mít, aby 
mohl o dotaci žádat. Další novinkou je vyjmutí 
provozu a údržby sportovišť z uznatelných ná-
kladů, které je možné v rámci výzvy „Můj klub 
2021“ uplatnit. 

„Plánujeme i vypsání samostatné výzvy přímo 
na provoz a údržbu, po které volají sportovní or-
ganizace napříč celou republikou. Ta bude vypsá-
na, pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní. 
V opačném případě jsme připraveni dodatkem 
k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údrž-
bu sportovišť do vyhlášené výzvy tak, jak tomu 
bylo minulý rok“ dodává Milan Hnilička.

Připravuje se proškolení pracovníků SCS ČUS
V současné době se ve spolupráci s NSA při-

pravuje proškolení pracovníků územní Servis-
ních center ČUS (SCS ČUS) k výzvě „Můj klub 
2021“, aby byla pracoviště SCS ČUS připravena 
aktivně pomoci klubům a tělovýchovným jed-
notám s administrací žádostí.

Výzva „Můj klub 2021“ 
nově přináší mimo jiné také 
širší kategorizaci členů podle 
věkových skupin a podle roz-
sahu sportovních aktivit dětí 
(kategorie 1-6 dle Výzvy). 
Informační systém ČUS (IS 
ČUS - iscus.cz) je připraven 
na zadávání těchto kategorií 
(1-6) a následný export členů 
už i s rozdělením do jednotli-
vých kategorií. ČUS v součas-
nosti usiluje o diskusi s NSA 
o možnosti hromadného za-
dávání jednotlivých kategorií 
do žádosti nebo v ideálním 
případě už v rámci nahrávání 
dat do Rejstříku sportu NSA.  

V IS ČUS je už nyní k dis-
pozici na kartě Členové či 
v jednotlivých oddílech funk-

ce „Export rejstřík“. Tato funkce umožňuje vytvo-
ření souboru „csv“ v aktuálně požadované struk-
tuře dat pro nahrání do Rejstříku sportu NSA. 

Doporučujeme SK a TJ, aby se s administrací 
žádosti obracely na příslušná okresní pracoviště 
ČUS. Kontakty ZDE.

Autor: KT ČUS, foto: ČUS Sportuj s námi

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu „Můj klub 
2021“. S žádostmi pomohou Sportovní centra ČUS
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Platná mimořádná opatření Ministerstva  
zdravotnictví ke sportu

V příštím roce půjde na sport 11,7 miliardy korun
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V roce 2021 se dočká český sport výrazného 
navýšení rozpočtu. Národní sportovní agentura 
přerozdělí sportovním organizacím částku 11,7 
miliardy korun. Předseda NSA Milan Hnilička se 
na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schil- 
lerovou. Letos jde na sport od státu zhruba osm 
a čtvrt miliardy korun.

S výrazným nárůstem určeným zejména na in-
vestice počítá koncepce rozvoje sportu a sliboval 
ho i premiér Andrej Babiš. Sliby se podařilo napl-
nit, i když na českou ekonomiku dopadají násled-
ky probíhající koronavirové krize.

Celková částka se skládá z řady položek. "Jed-
nak jsou to přímo rozpočtované peníze v kapitole 

Národní sportovní agentury. NSA získá také peníze 
v rámci delimitace s Ministerstvem školství z pro-
gramů, které se nedočerpají, a jsou tam i evrop-
ské peníze na program Kabina. Z letošního roz-
počtu dám 1,5 miliardy. Potřebuji otevřít výzvy 
už v letošním roce, aby programy běžely," uvedla 
ministryně financí Alena Schillerová.

Nový program Kabina je určený na drobnější 
projekty v obcích do 3000 obyvatel, které v sou-
časnosti na státní prostředky nedosáhnou.

Návrh rozpočtu by mělo Ministerstvo finan-
cí předložit vládě do konce září. Po projednání 
a schválení kabinetem se jím začnou zabývat po-
slanci.

V návaznosti na Mimořádná opatření Mini-
sterstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020,  
č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN a ze dne  
23. 9. 2020 (dále jen „MO Roušky“), č. j. MZDR 
20588/2020-17/MIN/KAN (dále jen „MO Akce“) 
přinášíme nejdůležitější informace ve vztahu 
k činnostem České unie sportu, jak je ve svém 
výkladovém stanovisku zformuloval JUDr. Da-
niel Viduna, LL.M., místopředseda Legislativní 
rady ČUS. 

Kompletní znění je na webu České unie spor-
tu ZDE.

Na základě shora uvedených opatření došlo 
k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících 
s epidemií Covid-19, a to mj. právě ve vztahu 
ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode 
dne 18. 9. 2020 od 0:00 hodin do odvolání (MO 
Roušky) a ode dne 24. 9. 2020 od 0:00 hod. 
do 7. 10. 2020 do 23:59 hod. (MO Akce).

Závěry vyplývající z aktualizovaných opatře-
ní lze shrnout do těchto bodů:
1.  Stanovená omezení se týkají pouze „akcí“ tedy 

závodů, zápasů, soutěží, nikoliv tréninkových 
jednotek.

2.  Jsou stanoveny počty diváků na 1000 osob pro 
venkovní akce a 500 osob pro vnitřní akce.

3.  Počet osob lze navýšit v případě oddělených 
sektorů, a to až na 1000 diváků v případě vnitř-
ních akcí a 2000 diváků v případě venkovních 
akcí. 

4.  Limity 500/1000 a 1000/2000 platí pouze v pří-
padě akcí, u kterých jsou pro diváky zajištěna 
místa k sezení.

5.  V případě akcí pro stojící diváky platí limity 10 
osob pro vnitřní akce a 50 osob pro venkovní 
akce.

6.  Povinnost nošení ochrany dýchacích cest 
ve vnitřních prostorách se nevztahuje na spor-
tovce v době vykonávání sportovní činnosti.

Aktuální mimořádná opatření se mo-
hou průběžně měnit. Vždy proto sle-
dujte výklad na stránkách České unie 
sportu WWW.CUSCZ.CZ, kde bude 
průběžně zveřejňován výklad vyhla-
šovaných opatření.

https://www.cuscz.cz/novinky/platna-mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-sportu.html
http://WWW.CUSCZ.CZ
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Koncem srpna bylo na Městském soudu v Pra-
ze na programu další projednávání tzv. dotační 
kauzy, ve které je obviněná Česká unie sportu 
a její vrcholní představitelé. K výslechu se jako 
svědci dostavili také bývalá ministryně Kateři-
na Valachová, bývalý premiér Bohuslav Sobotka 
nebo předseda ČOV Jiří Kejval. Veřejnost měla 
šanci se dozvědět, jaká byla tehdejší praxe při 
rozdělování dotací na MŠMT. 

Administrátorka: Nějak jsem to nasadila
Jaroslava Krumphanzlová, bývalá úřednice 

na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, 
byla jednou z klíčových osob v případě obvinění 
ČUS. Právě ona sestavila v roce 2017 návrh pro 
expertní komisi na rozdělení dotací z Programu III 
pro střešní organizace, na který údajně protipráv-
ně reagovali vrcholní představitelé ČUS. Před-
seda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan 
Boháč návrh rozporovali, protože výpočty ad-
ministrátorky byly provedeny bez jakýchkoliv 
závazných a schválených kritérií a metodiky. To 
u soudu ostatně potvrdila sama Krumphanzlová, 
když odpovídala na otázku, jakým způsobem nebo 
metodikou došla k návrhu na rozdělení peněz.

„Přišla jsem k tomu zkusmo, prostě jsem to ně-
jak nasadit musela. Nevycházela jsem z žádných 
konkrétních podkladů, bylo to úsudkem. Vytvořila 
jsem si v Programu III vlastní pomocná kritéria. 
Jiná nebyla k dispozici. Zároveň jsem nástřel ne-
považovala za závazný,“ prohlásila u soudu Jaro-
slava Krumphanzlová.

„Prostě jsem tam dala nějaká čísla s tím, že 
se s nimi komise popere?“ zareagovala na slova 
bývalé úřednice soudkyně Lenka Cihlářová.

Podle toho také rozdělení prostředků vypada-
lo. Například podle kritéria členské základny 
udělila administrátorka Českému olympijskému 
výboru 15 milionů korun přesto, že olympijský 
výbor ve své oficiální žádosti uvádí u členské 
základny nulu. Podle obžaloby však její návrh 
měl být finální – tedy v rámci závazné metodi-
ky – a obžaloba od něj také odvozuje způsobenou 
škodu. To však Krumphanzlová rozporovala: „Já 
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Důležití svědci u soudu: úřednice MŠMT navrhovala  
částky zkusmo, bývalý premiér by se ozval

jsem nečekala, že by návrh mohl projít bez připo-
mínek. Bylo běžnou praxí, že se k tomu expertní 
komise vyjadřuje a často vše změní. Já jsem při-
pravila pouze první návrh.“

Generální sekretář ČUS Jan Boháč byl jed-
ním ze členů expertní komise a návrh úředni-
ce navrhl pouze kvalifikovaně zkorigovat. Celá 
expertní komise se na jeho úpravách návrhu pro 
další dotační proces na MŠMT nakonec jednomy-
slně shodla. Obžaloba mu však klade za vinu, že 
záměrně upravil metodiku na základě pokynů Mi-
roslava Jansty. Podle státního zástupce tím po-
škodil další žadatele, konkrétně Český olympijský 
výbor a Českou obec sokolskou.

Sobotka: Organizace mají hlídat koncepci
Také bývalý premiér Bohuslav Sobotka vypoví-

dal jako svědek v kauze údajného manipulování 
se sportovními dotacemi. Situace podle něho ne-
byla v letech 2016 a 2017 jednoduchá. Měnil se 
totiž systém financování, s čímž souvisela i změna 
rozpočtových prostředků. Sportovci a sportovní 
odborníci se podle něho musí dlouhodobě podí-
let na implementaci a vyhodnocování sportovní 
politiky.

„Jsem s tím ztotožněn. Domnívám se, že takhle 
by to mělo být – zástupci sportu by se měli na stát-

Miroslav Jansta říká: „V kauze sportovních 
dotací hraje ČOV tragikomickou roli!“
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ní i regionální úrovni účastnit na rozhodování,“ 
prohlásil Bohuslav Sobotka, který věděl o vládou 
přijaté koncepci Sport 2025. „Bylo to na sportov-
ních organizacích, aby hlídaly, že se vládní kon-
cepce dodržuje. Já na to neměl kapacitu.“ 

Bohuslav Sobotka u soudu na dotaz, zda by se 
sportovní organizace měla ozvat, když navrhova-
ná dotace pro ni nekoresponduje s odbornou me-
todikou, odpověděl: „Kdybych byl na jejich místě, 
tak bych reagoval a uplatnil bych hned připomínky.“ 

Novinářům pak po odchodu ze soudní síně od-
mítl odpovídat na otázky s tím, že přišel jako svě-
dek, nikoliv na tiskovou konferenci.

Miroslav Jansta: Tragikomická úloha ČOV
U Městského soudu v Praze vypovídal také před-

seda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. 
Před novináři prohlásil, že se v kauze sportov-
ních dotací necítí být poškozený. 

„Napsali jsme Policii České republiky, že jsme ni-
kde k tomu datu, kdy jsme to napsali, nenašli žádné 
ztráty ani poškození. Takže my jsme se k tomu po-
škození nepřihlásili,“ prohlásil Jiří Kejval. 

To ovšem kontrastuje se skutečností, že zástup-
ce olympijského výboru se neustále zúčastňuje 
soudního procesu na straně žaloby jako poškoze-
ný. Olympijským výborem pověřená osoba sedí 
hned vedle zástupkyně ministerstva školství, které 
si nárokuje přes jednu miliardy způsobené škody! 

„Jde o tragikomickou úlohu vedení ČOV,“ ko-
mentoval tuto skutečnost Miroslav Jansta, před-
seda ČUS. „Nejprve si olympijský výbor zažádal 
o řádnou dotaci, tu nedostal. Poté obdržel mimo-
řádnou dotaci, tudíž si ji museli vyjednat. Byla 
ve výši 76 milionů. Kejval v odůvodnění tvrdil, 
že peníze potřebuje na cestu na olympijské hry. 
Z celkové sumy dostal na sportovce dostal čtyři-
cet milionů, což je naprosto unikátní věc, proto-
že olympijský výbor žádné sportovce nemá. Říká 
se, že finance by se měly rozdělovat adresně, ale 
v tomto případě adresnost nebyla žádná. Minist-
ryně Valachová mu to dala napřímo, bez jakékoliv 
předem dané metodiky, natož soutěže.“ 

Jednou z výtek u soudu byla také skutečnost, 
že ČOV platí cesty na sportovní akce mimo jiné 

Budova Městského soudu v Praze

i úředníkům, kteří následně o přidělení a výši 
státních dotací rozhodují a celý proces adminis-
trují. Podle Kejvala je tato praxe běžná i v jiných 
zemích. „Jestli je to konflikt zájmů, tak všude 
ve světě. V minulosti nás trápilo, že jsme museli 
vždycky pozvat státní úředníky. Bohužel jsme to 
nemohli platit ze státních dotací, ale z komerč-
ních peněz od našich sponzorů. Do dneška to jinak 
naúčtovat nejde,“ uvedl Jiří Kejval.

Praxe v zahraniční je však zcela jiná. „Třeba 
v Německu to funguje tak, že státní úředník roz-
dělující peníze se nemůže účastnit ničeho. Dokon-
ce platí, že v případě večeře s příjemcem dotace, 
ji musí nahlásit ministerstvu, od něhož potřebuje 
přímé schválení. Ke všemu každý dar nad čtyřicet 
euro musí být zdaněn. Cestování úředníků na ja-
kékoliv akce není v Německu možné,“ upřesnil 
Miroslav Jansta, který dlouhou dobu vedl basket-
balový klub Nymburk. 

Pomoc, která se (ne)vyplatila
Ve výpovědi Jana Boháče, generálního sekretáře 

ČUS, mimo jiné zaznělo, že navrhoval úpravy také 
ve prospěch olympijského výboru v rámci metodiky 
pro rozdělování peněz z dotačního programu. Boháč 
byl totiž v expertní komisi pro Program III. Český 
olympijský výbor podle původních podmínek nebyl 
způsobilým příjemcem pro úhrady poplatků OSA, In-
tergramu, úrazové pojištění atd. Nedisponuje totiž 
členskou základnou a servisními centry v regionech, 
což byla hlavní dvě kritéria v Programu III.

„Debatovali jsme o nastavených podmínkách 
pro ČOV v expertní komisi MŠMT. Po deseti mi-
nutách jsem shrnul diskusi členů komise do tex-
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tu, který umožňoval, aby se olympijský výbor 
mohl stát příjemcem. Byla stoprocentní shoda. 
Nejsem autorem úpravy, dal jsem pouze disku-
si do vět a poslal mailem pracovníkovi z MŠMT. 
Nový odstavec s podmínkami (odstavec e) byl 
pouze a jenom ve prospěch ČOV a nesouvisel 
s ČUS. Mně je kladeno za vinou, že jsem obral 
o jedenáct milionů ČOV, přitom jsem se snažil 
přidat třicet milionů pro ČOV,“ popisoval Jan 
Boháč.

Na tuto skutečnost a dotaz, jak hodnotí roli 
generálního sekretáře ČUS, odpověděl Jiří Kej-
val: „Já jsem ho neslyšel, takže nevím, v jaké 
souvislosti… Nejsem schopen na to reagovat,“ 
prohlásil předseda ČOV, podle kterého Program 
III nebyl rozhodně konkurenční, jak vyplývá z ob-
žaloby. „To je absurdní. Jak můžete poplatky 
OSA a Intergram, které se musí platit a jsou ze 
zákona a které platí ČOV najedou za celé české 
sportovní prostředí, dát do konkurenčního pro-
středí.“

Exministryně nezajistila metodiku
Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová 

u soudu vypovídala skoro osm hodin. Odmítla, že 
by své náměstkyni pro sport Simoně Kratochvílo-
vé přidělila jako kontaktní osoby Miroslava Peltu 
a Miroslava Janstu. Do probíhajících dotačních 
řízení nemohli podle ní členové Národní rady pro 
sport zasahovat. 

„Pánové Jansta a Pelta byli funkcionáři národ-
ní rady, takže je přirozené, že byli partnery paní 
náměstkyně. Ale opravdu jsem je náměstkyni ne-
přidělila,“ uvedla současná poslankyně Kateřina 
Valachová.

„Každému pak musí být jasné, že ta kauza stojí 
na nepochopení fungování českého sportu ze stra-
ny státu. Kateřina Valachová nese absolutní od-
povědnost za fungování celého toho systému, 
který byl vytvořen za jejího působení na minis-
terstvu. Máme k dispozici několik odborných au-
ditů, které potvrzují, že v tom selhala,“ prohlásil 
Miroslav Jansta v rozhovoru pro Lidové noviny. 

„My jsme ale o těch programech nerozhodovali. 
Paní ministryně na zvukové nahrávce ze zasedání 
sportovní rady říká, že důvěřuje nám a že nedůvě-
řuje úředníkům na ministerstvu. My jsme diskusí na-
příč sportovními spolky hledali způsob, jak nastavit 
podmínky pro rozdělování peněz. Ty jsme předali 
ministerstvu, včetně návrhu možného hodnocení 
a metodiky. Ministerstvu ve vypsaných programech 
chybělo však to zásadní, co mělo udělat – tedy bo-
dové hodnocení a podrobná metodika. To nám už 
nepříslušelo. A to resort tehdy vedený Kateřinou Va-
lachovou nezajistil,“ dodal Miroslav Jansta.

Další jednání u Městského soudu je v plánu 
od 29. září do 2. října.

Autor: KT ČUS, foto: archiv ČUS

Bohuslav Sobotka se zúčastnil jako premiér Valné hromady ČUS v dubnu 2016
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Poradna: Výklad k novele zákoníku práce: „Týden  
placeného pracovního volna a případné využití ve sportu“

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další souvise-
jící zákony stanovil, že zaměstnanci přísluší 
za podmínek podle § 203a (níže) pracovní volno 
s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrné-
ho výdělku nejvýše za jeden týden v kalendář-
ním roce.

Smyslem pracovního volna je umožnit za-
městnanci, aby měl čas věnovat se určité čin-
nosti, kterou zákonodárce považuje za prospěš-
nou, aniž by měl buď problém v zaměstnání, 
nebo si musel čerpat dovolenou, jejímž základ-
ním smyslem má být primárně odpočinek a zo-
tavení. 

Pracovní volno:
-  v zákonem stanovených případech (úkony 

v obecném zájmu) přísluší zaměstnanci pracov-
ní volno v nezbytně nutném rozsahu a zaměst-
navatel je pouze povinen v této době omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci;

-  při pracovním volnu zásadně nepřísluší zaměst-
nanci náhrada mzdy, neboť se primárně předpo-
kládá, že výpad příjmu v zaměstnání bude na-
hrazen příjmem od toho, v jehož prospěch jsou 
„úkony v obecném zájmu“ vykonávány; náhrada 
mzdy přísluší pouze v případě, kdy to zákon vý-
slovně stanoví.

Dosavadní úprava:
zákoník práce přiznává pracovní volno v několi-

ka případech (§203), a to mimo jiné:

1.  k činnosti vedoucích táborů a dalších osob, 
a to za podmínky, že alespoň rok pracovali 
soustavně bezplatně s dětmi nebo s mládeží; 
pracovní volno přísluší v rozsahu maximálně 
3 týdny;

(provedená zákonem č. 285/2020 Sb. – s účinností částečně  
od 30. 7. 2020 a částečně od 1. 1. 2021)

2.  k činnosti při organizované zájmové tělový-
chovné, sportovní nebo kulturní akci a ne-
zbytné přípravě na ní; pracovní volno přísluší 
v nezbytném rozsahu.

V obou případech může být pracovní volno po-
skytnuto pouze, pokud tomu nebrání provozní dů-
vody na straně zaměstnavatele; provozní důvody 
posuzuje zaměstnavatel, čili pracovní volno není 
ani zdaleka nárokové shodným způsobem, jako 
je dovolená – ani v jednom případě nepřísluší za-
městnanci náhrada mzdy

Nová úprava (účinná od 1. 1. 2021):
-  V rámci pracovního volna uvedeného shora pod 

bodem 1. (vedoucí táborů) doplněno, že pra-
covní volno v uvedeném rozsahu a za pod-
mínky bezplatné roční práce s dětmi nebo 
mládeží, přísluší obdobně pro činnost na spor-
tovních soustředění dětí a mládeže. Podmín-
ka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, 
jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti 
a mládež.

-  Dále nově doplněno: za určitých podmínek 
může být u pracovního volna, uvedeného sho-
ra pod bodem 1., částečně prolomena zásada, 
že pracovní volno přísluší bez náhrady mzdy; 
tyto podmínky jsou uvedeny v novém usta-
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novení §203a zákoníku práce (musí se jednat 
o akci pořádanou právnickou osobou zapsanou 
v rejstříku nejméně 5 let, jejíž hlavní činností 
je práce s dětmi a mládeží). Tuto skutečnost 
musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. 

-  Možnost čerpat pracovní volno v případě uvede-
ném shora v bodě 2. zůstalo beze změny.

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté 
náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; 
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah 
stanovený tímto zákonem. Úhradu zaměstnavate-
li poskytuje na žádost okresní správa sociálního 
zabezpečení.

Zákon č. 285/2020 Sb. lze nalézt na: https://
www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=285&r=2020

Závěr:
1.  Jako dosud je možné čerpat „neplacené“ 

pracovní volno v rozsahu maximálně 3 týdny 
na tábory; nově (od 1. 1. 2021) i na sportovní 
soustředění (pokud u zaměstnavatele nebudou 
provozní překážky).

2.  Nově je možné čerpat „placené“ pracovní 
volno v rozsahu max. 1 týden (z těch 3 týd-
nů standardně neplacených), pokud půjde 

o akci pořádanou právnickou osobou zapsa-
nou ve veřejném rejstříku po dobu nejméně 
5 letí, jejíž hlavní činností je práce s dětmi 
a mládež.

3.  Čerpat „neplacené“ pracovní volno pro činnost 
při organizované tělovýchovné, sportovní, kul-
turní akci, a to v nezbytně nutném rozsahu.

4.  Jako dosud není pracovní volno úplně nároko-
vé. Je totiž na zaměstnavateli, aby posoudil, 
zda jsou u něj takové provozní důvody, které 
poskytnutí pracovního volna umožňují či niko-
li. Zaměstnavatel tedy nemusí pracovní volno 
poskytnout, pokud si to zdůvodní.

5.  Pokud bylo záměrem zákonodárce, aby po-
stavil práci při sportovním soustředění pro 

děti a mládež na roveň 
práci na táborech pro děti 
a mládež, pak by měly být 
shodně nastaveny pod-
mínky, jak pro možnost 
čerpat neplacené pracov-
ní volno, tak pro možnost 
čerpat placené pracovní 
volno. Dle nové právní 
úpravy jsou shodné pod-
mínky nastaveny vlastně 
jen pro možnost čerpat 
neplacené pracovní vol-
no v maximálním rozsahu 
3 týdnů. Podmínky pro 
možnost čerpání place-
ného pracovního volna 
v rozsahu až 1 týdne, 
jsou však nastaveny tak, 
že v případě sportovních 
soustředění prakticky 
nebudou moci být napl-

něny. Jde o to, že pořadatelem sportovních 
soustředění jsou zpravidla sportovní spolky, 
jejichž hlavní činností podle jejich stanov 
je sportovní a tělovýchovná činnost. Byť je 
činnost s dětmi a mládeží fakticky rovněž ob-
sahovou náplní činnosti sportovního spolku, 
jen v některých případech jí má spolek mezi 
svou hlavní činností ve stanovách výslovně 
zmíněnu. 

Autor: Legislativněprávní odbor ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi a Díky, trenére

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=285&r=2020
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Návrat k červnové Valné hromadě ČUS a volbě Miroslava 
Jansty pohledem předsedů sportovních svazů

Sportovní prostředí vyslalo vzkaz, co si myslí 
o obvinění České unie sportu a hlavně jejích 
představitelů – tak reagují na opětovné a pře-
svědčivé zvolení Miroslava Jansty do čela České 
unie sportu předsedové svazů. Staronový šéf 
největší sportovní organizace obhájil svůj post 
na červnové Valné hromadě konané v Nymbur-
ce. 

„Organizaci zkonsolidoval, finančně postavil 
na nohy. Mě hladká volba nepřekvapila,“ dodal 
Libor Varhaník, předseda Českého atletického 
svazu. 

„Myslím, že je to zcela v pořádku. Jen doufám, 
že se systém sportu podaří v příštím období na-
stavit tak, aby se mohly eliminovat nedostatky, 
které se v něm objevovaly v minulosti. Aby se tok 
financí pro celé sportovní prostředí zjednodušil 
a zprůhlednil, aby všichni ve sportu věděli, s čím 
mohou počítat – a za jakých podmínek. To bude 
důležitý úkol pro předsedu,“ prohlásil Martin Ma-
lík, předseda Fotbalové asociace ČR.

Uznávaný a silný reprezentant
Miroslav Jansta vstoupil do svého třetího ob-

dobí v pozici předsedy ČUS. Rozhodlo o tom více 
než 140 zástupců sportovních klubů, tělovýchov-
ných jednot a svazů. Celkově se hlasování zdrže-
li pouze dva delegáti, proti nebyl nikdo. Jansta 
byl jediným kandidátem, ačkoliv je zároveň stále 
trestně stíhaný v tzv. kauze sportovních dotací. 

„Předsedu ČUS Mirka Janstu znám velice dlou-
ho, je to otevřený člověk, který říká, co si myslí. 
Jde o uznávanou osobu. Kdyby nebyl v této ne-
lehké situaci zvolený, tak by to lidi považova-
li za ústupek v kauze, kterou považuji za na-
prosto nesmyslnou. Výsledek valné hromady byl 
vzkazem, co si sportovní prostředí myslí o celém 
soudním procesu,“ prohlásil Zbyněk Špaček, 
předseda České asociace stolního tenisu.

„Obvinění je jistě komplikace, nicméně z toho, 
co je mi známo, neudělal Miroslav Jansta nic ta-
kového, za co by měl být odsouzen. Věřím, že 
ke stejnému závěru dojde i soud, Jeho zvolení 

do čela ČUS jsem předpokládal. V současnosti 
to je dobrá volba. Většina jeho vizí je logických 
a vyplývá ze současné situace ve sportovním 
prostředí. Určitě souhlasím s posilováním úlohy 
sportovních svazů. Jsem i pro zlepšení přímého 
financování klubů, pouze bych byl pro větší kon-
trolu buď sportovními svazy, nebo regionálními 
zastřešujícími organizacemi,“ dodal Petr Ryška, 
předseda Českého svazu plaveckých sportů. 

To Gabriel Waage, předseda České softballo-
vé asociace, dopředu v kuloárech avizoval, že 
se na valné hromadě zdrží hlasování: „Důvodem 
je to, že vnímám principy, které jsou vyšší než 
praktický svět. Nemyslím si, že je správné, aby 
probíhaly volby v momentě, kdy jediný kandidát 
na předsedu této organizace je stíhaný. Zároveň 
mé stanovisko nechci spojovat s tím, že si mys-

Delegáti valné hromady zvolili Miroslava Janstu 
předsedou ČUS drtivou většinou hlasů
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lím, jak dopadne soud. To rozhodně nechci před-
jímat. Celé obvinění ČUS na mě totiž působí 
jako vykonstruované.“ 

Kauzu, která se týká údajného ovlivňování stát-
ních dotací, nevnímá dobře ani Petr Marek z Čes-
kého svazu cyklistiky: „Myslím si, že to obecně 
sportu škodí. Hlavním garantem financování spor-
tu bylo ministerstvo školství, a pakliže selhalo, 
tak nevím, co si o tom myslet.“ 

Vize ČUS? Udržet silnou pozici
A jakými stěžejnými body v programu před-

seda Miroslav Jansta delegáty přesvědčil? Jeho 
vize na další čtyři roky spočívá především v posi-
lování úlohy svazů jako největší autority ve spor-
tovním prostředí. Klíčové je přímé financování 
sportovních klubů a samozřejmě rozdělování 
státních dotací podle objektivních, měřitelných 
parametrů a předem schválené metodiky. Důle-
žité je také znovuzavedení dotačního programu 
na provoz a údržbu sportovního majetku a zane-
dbané infrastruktury. 

„Mě zaujal celý program a pohled na český 
sport. Interně se mě pozitivně dotklo to, že se 
snaží prosadit dominanci sportovních svazů, 
které by měly být hybatelem sportovního dění 
v České republice. To, že do výkonného výboru 
ČUS byli zvoleni zástupci největších svazů, je 
určitým signálem,“ konstatoval Libor Varhaník 
z Českého atletického svazu. 

Podporu programu ČUS na další čtyři roky vyjá-
dřil také Petr Koukal, který se nedávno stal před-
sedou Českého badmintonového svazu: „Vítám 
důraz na přímé financování pro kluby a jednoty. 
S podobným programem jsem kandidoval také 
na pozici předsedy badmintonového svazu. Hrá-
či, a především jejich trenéři, si zaslouží podporu 
napřímo.“ 

Pozitivní role Servisních center ČUS
Prioritou pro Českou unii sportu zůstává 

pomoc sportovním klubům a tělovýchovným 
jednotám, kterou poskytují Servisní centra 
ČUS na oblastní a krajské úrovni tisícovkám 
subjektů po celé republice. „Služby pro klu-
by zvládají Servisní centra ČUS dobře a jed-
noznačně základním článkům pomáhají, což 
kvituji. Menší kluby se nechtějí zaobírat pro-
blematikou dotací, plavat v byrokracii. Spor-
tovním svazům pomáhá ČUS hlavně tím, že 
je sdružuje, čímž vytváří politickou sílu. A je 
fakt, že se od určité doby peníze pro ně zvyšo-
valy,“ prohlásil Gabriel Waage z České softba-

llové asociace. 

ČUS sdružuje 75 největ-
ších svazů, díky čemuž je 
respektovanou organizací 
také pro politiky. „Když 
sdružuje tolik svazů a mili-
on členů, tak je jasné, že to 
reprezentuje sílu. Jestli je 
unie schopná svazy pod se-
bou sdružovat a koordino-
vat, komunikovat s nimi, 
tak je její funkce potvr-
zená. Jedná se o největ-
šího reprezentanta sportu 
u nás. Považuji za správné, 
že do čela České unie spor-
tu byl zvolený Mirek Jansta. 
Je to jasný vzkaz, že mu 
členská základna vyjadřuje 

podporu. A za mě zcela oprávněně. Pro mě ne-
bylo žádnou překážkou, že se stal Jansta osamo-
ceným kandidátem, ačkoliv je obviněný. Podle 
toho, co o případu vím, tak je obžaloba ab-
surdní,“ uvedl předseda České asociace squashe 
Tomáš Cvikl. 

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS

Předseda FAČR Martin Malík byl zvolen členem VV ČUS a místopředsedou ČUS
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Nastává soumrak dobrovolných  
sportovních funkcionářů?

Český sport ohrožuje nejen koronavirová pan-
demie. To je snad relativně krátkodobá záleži-
tost. Patrně brzy nastane stav, kdy sportovní 
kluby a tělovýchovné jednoty nebude mít kdo 
řídit. V letošním průzkumu České unie sportu 
(2,6 tisíce respondentů ze sedmi tisíc oslove-
ných klubů) 81 % současných předsedů uvedlo, 
že za sebe nemá náhradu. 

„Opěrnými body spolkového sportu jsou dob-
rovolní funkcionáři, z nichž mnozí denně, o ví-
kendech nebo o svátcích pracují zcela zadarmo. 
Bohužel tito nadšenci stárnou a mladí se do těchto 
činností nehrnou. To může způsobit kolaps českého 
sportu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

Poukázal tak na nepříjemný fakt, avšak Českou 
unií sportu dlouhodobě veřejně avizovaný, který 
se již brzy projeví. Předsedové sportovních klubů 
a jednot stárnou a jejich činnost nemá kdo pře-
brat. V současné době 68 % z nich vykonává tuto 
činnost více než 11 let a 92 % předsedů působí 
ve funkci dobrovolně a zadarmo. Problémem je, 
že mladší generace do vedení TJ/SK spíše nechce 
– největší překážkou je nedostatek času, náročná 
administrativa a odpovědnost. 

„Každoročně v době náborů dětí a přihlášek no-
váčků do sportovních klubů na tento latentní pro-
blém upozorňujeme. Taková je však realita, stát 
tuhle oblast dramaticky podcenil a nevytvořil od-
povídající podmínky pro dobrovolníky. Je to služ-
bu státu, kterou by jinak musel právě stát draze 
platit. Je krátkozraké nevážit si lidí, kteří přivá-
dějí děti ke sportování. Sport a pravidelný pohyb 
je základ zdraví,“ konstatoval Miroslav Jansta. 

Kritický pohled z regionů
Kritickou situaci pociťují samotní dobrovolní 

funkcionáři ze všech koutů republiky. „Deset mě-
síců žijete v nejistotě, zda seženete peníze na od-
měny trenérům, kteří se o děti starají čtyřikrát 
týdně, a za to vše si vezmou odměnu 2000 korun 
za měsíc. No, a z předsedy se stane reálný žebrák, 
který ve svém volném času oslovuje potenciální 
partnery, kteří se na něj dívají přes prsty,“ prohlásil 
zástupce z TJ Sokol Jarcová. „Peníze na předsedu 

jakéhokoliv spolku prostě nejsou. Pokud se má Čes-
ká republika vrátit napříč všemi sporty na výsluní, 
musíme se o to snažit všichni od nejnižší úrovně.“

Jenže v současné době na financování mlad-
ších předsedů nejsou v drtivé většině prostředky. 
„Jsem hospodář klubu, je mi 68 let a ostatní jsou 
věkem okolo. Získat náhradu za minimální odmě-
nu bude asi velký problém. Finanční prostředky 
zajistí chod a správu, na funkcionáře už bohužel 
peníze nezbydou,“ doplnil zástupce z SK Horní 
Bříza. Navíc mladší funkcionáři se chtějí naplno 
věnovat spíše trénování, nelákají je nekonečné 
vyplňování žádostí o dotace, účtování, doplňová-
ní rejstříků atd. „Všichni jsou dobrovolníci, kteří 
činnost v klubu odvádějí za symbolické odměny 
a rozhodně ve svém volném čase na úkor vlastní 
rodiny. Celá administrativa se pak řeší po nocích,“ 
potvrdil předseda z Volejbalu Ústí nad Labem. 

Největší překážkou pro potenciální zájemce 
na vedení klubu či jednoty je nedostatek času. 
To uvedlo 74 procent dotazujících. Na druhém 
místě je pak nedostatek finančních prostředků, 
třetím úskalím je pak administrativní náročnost 
související s touto funkcí. 

„Nikdo nemá zájem se zapojit do správy spol-
ku, dělat něco navíc pro jiné není zajímavé a ne-
mám pocit, že v tom hrají roli peníze,“ prohlásil 
zástupce Bruslařského klubu Hradec Králové. 
„Obrovský problém je stále menší zájem lidí (čle-
nů) dělat něco navíc, zadarmo a ve svém volném 
čase. Lidé se chtějí pouze bavit,“ dodal zástupce 
z TJ SPŠS Náchod. 

Česká legislativa čeká na úpravu
Zákonodárcům, zejména členům specializo-

vaných výborů a podvýborů, by nemělo dlouho 
trvat, aby tento problém zaregistrovali s plnou 
vážností, a iniciovali úpravu české legislativy 
po vzoru jiných zemí v EU. Například různé for-
my motivace pro společenskou podpora sportu ze 
strany obchodních korporací jsou zatím v českých 
daňových a dalších zákonech oblastí téměř nedo-
tčenou.

Autor: KT ČUS
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Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů  
k případné evidenci návštěvníků sportovních akcí

Aktuálně se na veřejnosti rozšiřuje praktika zís-
kávání osobních údajů od návštěvníků různých 
akcí určených pro veřejnost, např. sportovních, 
kulturních, dětských atd. V této souvislosti je dů-
ležitý postoj Úřadu pro ochranu osobních údajů 
(ÚOOÚ) k oprávněnosti získávat a případně dále 
zpracovávat osobní údaje vypovídající o tom, zda 
někdo přišel do styku s nákazou Covid-19.

Oprávněny jen orgány ochrany veřejného zdraví
Úřad ve svém stanovisku upozorňuje, že roz-

hodnutí o vedení evidence návštěvníků spole-
čenských, kulturních či sportovních akcí přísluší 
pouze orgánům ochrany veřejného zdraví (Minis-
terstvo zdravotnictví a Krajské hygienické stanice). 
Oprávnění takové osobní údaje získávat v rámci 
pořádání určité akce pro veřejnost může vzniknout 
pouze tehdy, pokud by příslušné orgány veřejné 
správy rozhodly o povinnosti vedení evidence 
návštěvníků určitých typů společenských akcí.

Pokud by tedy orgán veřejného zdraví takové 
nařízení vydal, pak je možné (dokonce nutné) 
takové seznamy evidovat. Pokud však tato povin-
nost není, pak pořadatel nemá žádné oprávnění 
(titul) podobné seznamy pořizovat. Vedení tako-
vé evidence za účelem zjišťování osob pozitivních 

na Covid-19 nelze založit na souhlasu návštěvní-
ků, neboť souhlas je svobodným a odvolatelným 
projevem vůle a jeho udělením nemůže být podle 
vyjádření ÚOOÚ podmiňováno poskytnutím služ-
by/návštěvy veřejné akce atd.

Hlavní slovo má krajská hygienická stanice
Podle ÚOOÚ pořizování těchto evidencí ná-

vštěvníků nelze ospravedlnit ani povinností 
zaměstnavatele zajistit zaměstnancům bezpeč-
nost na pracovišti podle zákoníku práce, např. 
z důvodu ochrany vlastních zaměstnanců před 
možnou nákazou od návštěvníků akce (netýká se 
ovšem testování vlastních zaměstnanců). 

Proto doporučujeme, aby případné seznamy 
účastníků akce za účelem zjišťování osob pozitiv-
ních na Covid-19 byly pořizovány pouze na zá-
kladě rozhodnutí krajské hygienické stanice, 
případně jiného příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví!

Výše uvedené se netýká akcí pořádaných 
na členském principu, kdy evidence slouží napří-
klad za účelem zjištění účasti konkrétních osob 
(například tzv. prezenční listina členů). 

Autor: ÚOOZ, foto: SK Slavia Praha
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Knižní novinky, které přibližují svět sportu
Michal Kraus:

 „ Historický  
vývoj  
sociálního  
významu  
sportu  
ve společnosti“

Publikace vydaná v nakladatelství Olympia se 
snaží o komplexní pohled na oblast sportu a tě-
lovýchovy. Analyzuje historický vývoj sociálního 
významu sportu ve společnosti i historický vývoj 
státní podpory sportu. Svým obsahem poukazuje 
na to, že i vzhledem k významným českým spor-
tovním tradicím by sport měl v české společnosti 
hrát alespoň stejně významnou roli, pokud jde 
o zdraví, vzdělávání, sociální integraci a kulturní 
hodnoty, jakou hraje v zemích Evropské unie. Au-
tor text doplnil četnými grafy, fakty a statistika-
mi, dokumenty Evropské unie i Vlády ČR.

Břetislav Tvarůžek:

 „ Glosy  
o sportovním  
srdci  
aneb  
Sportujme  
fair play!!!“

Text knihy je pohledem na sport ze strany fanouš-
ka, trenéra i funkcionáře. Je nejen zdrojem infor-
mací, ale i pohledem na čistotu jednání ve sportu. 
Publikace je určena široké veřejností, zejména však 
sportující mládeží. Vyšla k 70. narozeninám autora, 
který působil 25 let jako dobrovolný i profesionální 
trenér boxu, ale také jako funkcionář. Druhá část kni-
hy obsahuje barevné fotografie řezbářských výrobků, 
korespondujících s předcházejícím textem, neboť au-
tor se čtvrtstoletí věnoval řezbářské práci. Knihu lze 
zakoupit v autorské galerii BT v Opavě nebo objednat 
na mailu brettvar@seznam.cz. Autor: KT ČUS

Ve dnech 2. a 3. října se kromě vo-
leb do krajských zastupitelstev usku-
teční v sedmadvaceti obvodech také 
volby do Senátu. Stále zřetelněji se 
ukazuje, že sport v České repub-
lice potřebuje posílit i svou pozici 
a zastání v oblasti politiky. Jedním 
z těch, kteří mohou splnit tuto roli 
a – obrazně řečeno – bojovat ve spo-
lečném dresu za zájmy sportu, klubů a tělový-
chovných jednot, je JUDr. Jan Šťovíček.

Sám velice aktivní sportovec, právník a prezident 
Autoklubu ČR je kandidátem na senátora v ob-
vodu č. 78, zahrnujícím město Zlín a oblast Zlína 
a Zlínska. JUDr. Šťovíček je zkušeným sportovním 
činovníkem, který má navíc má bohaté zkušenos-
ti se sportovním právem. U Mezinárodní sportovní 
arbitráže CAS se mu například podařilo vyhrát spor 
o připuštění distancovaného kajakáře Jana Štěrby 
na Olympijské hry v Londýně 2012. Zastupoval také 

Martinu Sáblíkovou u arbitráže před Hra-
mi v Riu de Janeiru v roce 2016. Úspěšně 
hájil i Romana Kreuzigera, zastupoval či 
stále zastupuje Tomáše Berdycha, Petru 
Kvitovou, Báru Špotákovou, Jakuba Ho-
lušu, Zuzanu Hejnovou, Anežku Drahoto-
vou a další významné sportovce, u nichž 
se těší velké důvěře, ale i další sportovní 
organizace.

Plně si uvědomuje, že v současné a obtížné 
době si sport zaslouží mnohem větší podporu. 
Právě proto potřebuje svého senátora, který bude 
bojovat za výrazně vyšší finanční dotace, které 
přispějí k rozvoji sportu, činnosti sportovních klu-
bů, zlepšení podmínek pro sportování veřejnosti 
i pořadatelství akcí.

Více informací o senátním kandidátovi 
JUDr. Janu Šťovíčkovi na webových stránkách: 
www.stovicekdosenatu.cz.

Sport si zaslouží svého senátora

mailto:brettvar%40seznam.cz?subject=
http://www.stovicekdosenatu.cz
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Basketbal bude mít jako první sport  
na dresech název Česko

VOŠ ČUS zahajuje nový školní rok 2020/2021

Počátkem září ohlásila basketbalová federace (nově 
CZ Basketball) další revoluční změnu. Jako první 
z velkých sportů se na reprezentačních dresech ob-
jeví název Česko, jenž střídá od roku 1993 užívaný 
politicky název státu v angličtině Czech Republic. 

„Česko je jazykovým ústavem Akademie věd 
oficiálně schválený jednoslovný název, který navíc 
odkazuje i na tradici českých zemí, kam historicky 
spadají také Morava a Slezsko. Užitím tohoto slova 
na dresu chceme podpořit národní cítění a souná-
ležitost fanoušků s reprezentačním týmem,“ vy-
světlil Miroslav Jansta, šéf CZ Basketball.

Výbor svazu rozhodl o změně názvu na dresech 
už v květnu, k realizaci však došlo až po prázdni-
nách. K názvu Česko se vedení přiklonilo mimo 
jiné i proto, že české basketbalové reprezen-
tace jako jediné z 50 evropských zemí účast-
nících se vrcholových soutěží FIBA na dresech 
nosily politický název státu.

Vyšší odborná škola ČUS vstupuje 
se školním rokem 2020/2021 již 
do své šestnácté sezóny poskyto-
vání studia Managementu sportu, 
ale také trenérského vzdělávání.

Školní rok 2020/2021 bude ná-
ročnou zkouškou jak vyučujících, 
tak studentů, a to především v hledání nového 
systému poskytování vzdělávání v souvislosti 
s omezeními proti šíření koronaviru. Již touto 
skutečností poznamenaný školní rok 2019/2020 
předznamenal směr, jakým se bude fungová-
ní naší školy ubírat. Ohleduplnost, důslednost 
a vzájemná tolerance vůči kolegům, studentům 
a vyučujícím bude páteří nového fungování. 
Dobře uchopenou zkušeností byl přechod na on-
line výuku, které vedení školy využije i do škol-
ního roku nového.

Přihlásit se ke studiu je stále možné, a to 
nejpozději do 31. 10. 2020.

Vedle hlavní činnosti – posky-
tování studia Managementu spor-
tu – se VOŠ ČUS zaměřuje na pod-
poru národních sportovních svazů 
v rámci vzdělávání trenérů III. 
a II. tříd. Nápomocna je nejen 
se samotným vzděláváním, nýbrž 
i s hledáním správného a vhodné-

ho systému, administrací a evidencí. Tuto služ-
bu v rámci České unie sportu ocení především 
menší národní sportovní svazy, kterým odpadne 
poměrná část administrativy se vzděláváním 
spojená.

Nabízené termíny trenérských kurzů i doplň-
kových workshopů jsou již vypsány na webových 
stránkách školy.

Veškeré informace spojené s možností ná-
stupu ke studiu nebo trenérskému vzdělávání 
lze najít ZDE.

Autor: VOŠ ČUS

Tuto změnu podporují i samotní reprezentanti. 
„Česko mi přijde jako výstižný název, podobně 
mají vyjádřené jméno na dresu ve své řeči i další 
země, které jsou také republikou. Jen namátkou 
mě teď hned napadá Francie, Řecko, Srbsko,“ 
souhlasila kapitánka ženského družstva Kateřina 
Elhotová. 

Autor a foto: CZ Basketball

http://www.vos-cus.cz
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Cyklistická Tour de Zeleňák letos  
překonala účastnický rekord

Šluknovský výběžek přivítal 
v sobotu 5. září Tour de Zeleňák, 
nejstarší veřejný cyklistický zá-
vod na území České republiky. 
Z Lužického náměstí v Rumbur-
ku se do sedel tentokrát vydal 
dosud nejvyšší počet milovníků 
cyklistiky – 743. Po roce tedy opět padl účast-
nický rekord. Po šestatřicáté trasu absolvoval 
zakladatel závodu Josef Jánoš, který tak ne-
chyběl dosud ani jednou. 

„Až na sedm jsme rozdali všechna čísla – mezi 
dospělými se tedy zapojilo 743 závodníků a k tomu 
v odpoledních závodech padesát dětí. Za zmínku 
rovněž stojí, že přijelo asi 150 cizinců, na startu 
nechyběli Němci, Poláci, Španělé, Britové, Ameri-
čané či Kazaši. Počasí nám přálo, závod jsme od-
jeli v suchu, až kolem jedné hodiny lehce sprchlo, 
a pak pršelo i na vyhlášení, což ale nemohlo na-
rušit skvělou atmosféru. Spokojení jsme i my. Náš 
pořadatelský tým včetně dobrovolníků fungoval 
fantasticky a vše se obešlo až na pár odřenin bez 
zranění. Máme rovněž velkou radost, že už se Tour 
de Zeleňák pevně etablovala mezi silničními závo-

Vzhledem ke komplikacím způsobeným šířením koronaviru, jehož výsledkem je výrazné omezení 
nebo odkládání sportovních akcí pro veřejnost, rozhodlo na jaře vedení České unie sportu o přeru-
šení projektu ČUS Sportuj s námi do konce letošního roku. Přesto však na mnoha místech obětaví 
pořadatelé nechtějí narušit tradici a s maximálním nasazením i respektem k aktuálním hygienickým 
opatřením pokračují v organizaci „svých“ akcí. Pohled na jednu z vydařených nabízíme i v tomto 
zpravodaji.

dy a těší se vážnosti,“ uvedl Jan 
Novota z pořádajícího sportovní-
ho oddílu Mandavan.

Vyznavači cyklistiky si moh-
li vybrat, zda absolvují jeden 
okruh na 54 kilometrů, či dva 

o délce 106 kilometrů. Kromě moderních závod-
ních strojů se se o zpestření postaral závod bor-
ců na historických bicyklech, horských kolech či 
„silničkách“ s páčkovým řazením na rámu vyrobe-
ných před sametovou revolucí. 

Odpoledne patřilo dětem
Odpoledne patřilo v srdci Rumburka dětem, 

které čekalo zápolení na tratích od 100 do 1250 
metrů odstupňovaných podle věkových kategorií. 
Ke zdravému pohybu je motivovala i skutečnost, 
že každé z nich startovalo s číslem jedna a v cíli 
se každý z malých účastníků dočkal zasloužené 
sladké odměny.

„Dospělí obdrželi kromě medailí a trofejí také 
věcné ceny v podobě sportovního vybavení nebo 
třeba i klobásek. Povedenou tečku za akcí zname-
nal večer s doprovodným hudebním programem,“ 
popsal Jan Novota.

36. ročník Tour de Zeleňák – muži elite, 
106 km: 1. Petr Fiala (AC Sparta Praha Cycling) 
2:39:52,8 h, 2. Jan Stöhr (AC Sparta Praha Cyc-
ling) 2:39:52,9, 3. Tomáš Kalojíros (AC Sparta 
Praha Cycling) 2:40:06,8, ženy, 106 km: 1. Bea-
te Zanner (Maxx-Solar Lindig Women Cycling 
Team) 2:52:51,6 h, 2. Jana Milec Jiřincová (Unli-
mited Nutri Clinic) 2:59:23,6, 3. Ivana Loubková 
(TT Cyklorenova Cvikov) 3:11:14,3.

Kompletní výsledky na www.zelenak.cz.

Autor: KT ČUS, foto: ČUS Sportuj s námi

http://www.zelenak.cz



