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Prosincové jednání Výkonného výboru ČUS ve znamení dotačních programů na 

rok 2018 i výročí sta let české státnosti  

 

Výkonný výbor České unie sportu se sešel 19. prosince v Praze na Strahově na svém posled-
ním zasedání v letošním roce. Jeho členové projednali nové dotační programy, které vyhlásilo 
Ministerstvo školství na podporu talentované mládeže a sportovních spolků na rok 2018. Sou-
časně se zabývali situací, která vznikla nevypsáním programu na údržbu a provoz sportovních 
zařízení a jeho zařazením do nově vyhlášeného programu s názvem Můj klub určeného k finan-

cování činnosti, ale i provozu a údržby sportovišť. 

V této souvislosti přijali s uspokojením usnesení Senátu Parlamentu České republiky, kterým podpořil 
úsilí ČUS a nařídil Ministerstvu školství zjednat nápravu chyby jeho úředníků, aby o prostředky 
z programu IV (údržba a provoz sportovních zařízení) mohly žádat nejen národní sportovní svazy, 
střešní organizace a jejich pobočné spolky, ale také členské spolky, jichž je v České republice většina.  

Výkonný výbor ocenil, že se ČUS podařilo se zástupci Ministerstva školství operativně vykomunikovat 
způsob poradenství pro sportovní kluby i národní sportovní svazy při vyplňování žádostí o státní dotaci 
z již vypsaných programů. Informace se jednak distribuovaly k potenciálním žadatelům a také jsou for-
mou nejčastějších dotazů a odpovědí umístěné na webových stránkách ministerstva. Vzhledem ke slo-
žitější administrativě žádostí i krátkému termínu pro jejich podání poukázal také na nezastupitelnou roli 
okresních sdružení ČUS a jejich servisních center sportu. 

Členové VV ČUS se zabývali rovněž návrhem možných sportovních a společenských aktivit k uctění a 
oslavě sta let české státnosti v příštím roce. Česká unie sportu si připomene vznik samostatného státu 
při volbě nejlepších sportovců jednotlivých okresů, vydáním publikace připomínající historii i největší 
úspěchy českého sportu a na podzim 2018 reprezentativním setkáním zástupců sportovních klubů, 
tělovýchovných jednot a svazů v pražské O2 areně. 

„Při této příležitosti bychom rádi vyvolali ve sportovním prostředí diskusi na téma národní hrdosti i posí-
lení motivace sportovců. Navrhujeme, aby se v roce 100. výročí české státnosti při významných spor-
tovních událostech hrála i druhá sloka písně Kde domov můj. Nechceme rozhodně rozpoutávat polemi-
ku o podobě české hymny, ale domníváme se, že právě druhá sloka více evokuje vlastenecké vyznění 
a ducha odhodlanosti. Pro české reprezentanty i další sportovce může mít silnější motivační charakter 
a přivést je k lepším výkonům. Názory, komentáře a reakce z řad sportovní veřejnosti samozřejmě vy-
hodnotíme,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta. 

VV ČUS projednal průběh končícího a přípravu nového ročníku projektu ČUS Sportuj s námi, který je 
jednou z největších a nejúspěšnějších sportovních aktivit pro veřejnost v České republice. V letošním 
roce zahrnoval kalendář více než 500 akcí ve všech druzích sportu i regionech. V současné době už 
registrační systém eviduje 900 pořadatelů, kteří mají zájem o zařazení do projektu pro příští rok. 
V měsíci lednu 2018 se uskuteční prvních pětadvacet schválených akcí. 

VV ČUS vyslechl také dvě pozitivní informace z Ústeckého kraje. Rada i zastupitelstvo kraje zde 
schválily koncepci rozvoje sportu v tomto regionu, na níž se podílela i Česká unie sportu – podobně 
jako to v minulém volebním období učinil už Moravskoslezský kraj. Krajská organizace ČUS v Ústí nad 
Labem také podepsala smlouvu se Severočeským sdružením obcí, jejíž součástí je spolupráce na vy-
tváření koncepcí podpory sportu v jednotlivých městech a obcích. 

 
Jiří Uhlíř  

manažer komunikace ČUS 

Zpráva z jednání Výkonného výboru  

České unie sportu  

dne 19.12.2017 
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Vážení členové České unie sportu, milí sportovci, 

trenéři a funkcionáři! 

 

Dovolte, abych Vám všem na konci letošního roku 
upřímně poděkoval za Vaši obětavou, nezištnou a profe-
sionální práci, kterou věnujete podpoře a rozvoji sportu 
ve svých sportovních klubech a tělovýchovných jedno-
tách. Sportovcům pak za jejich výkony a výsledky, který-
mi reprezentují svůj klub či Českou republiku. Vaše nad-
šení a nasazení zaslouží respekt, protože bez něj by u 
nás nevyrůstala mladá sportovní generace, stadiony, 
hřiště, haly, bazény i další areály by strádaly a český 
sport by celkově chřadl. 

Rok 2017 byl z mnoha ohledů pro Českou unii sportu 
nesmírně vyčerpávající, náročný i bolestný – a pro Vás 
v obcích, městech či servisních centrech sportu obzvláš-
tě. Převážná většina subjektů se nikoliv vlastní vinou 
ocitla na samé hraně své existence, neboť se potýkala 
s katastrofálním nedostatkem finančních prostředků. To, 
že jste navzdory této krizi vydrželi a pokračovali ve své 
činnosti, zaslouží hluboký obdiv a uznání. 

Drtivá většina z Vás vyjadřovala v uplynulých měsících 
vedení České unie sportu svou podporu i důvěru. Věřte, 
že toto vědomí nás neobyčejně posilovalo a také utvrdilo 
v přesvědčení, že naši členové dobře chápou skutečné 
důvody situace ve financování sportu, která v novodobé 
české sportovní historii nemá obdoby. Této projevené 
solidarity si velice vážíme a děkujeme za ni.  

Jménem naší organizace i jménem svým Vás chci ujistit, 
že Česká unie sportu bude i nadále na Vaší straně. 
Jsme připraveni nekompromisně hájit zájmy všech na-
šich členských subjektů a vybojovat pro ně spravedlivé, 
transparentní a systémové rozdělení finančních pro-
středků v souladu s platnou legislativou. Učiníme veške-
ré kroky, aby se očistilo jméno České unie sportu a neo-
pakovaly se už podobné neodborné postupy ve státním 
financování sportu jako v tomto roce. A také budeme 
usilovat o vytvoření samostatné státní instituce pro sport 
s vlastní rozpočtovou kapitolou. 

 

V roce 2018 nás čeká mnoho úkolů. Těší nás, že se při 
jejich naplňování můžeme opřít o tak pevnou základnu, 
kterou tvoříte právě Vy, členové České unie sportu. 

Rozhodně a sebevědomě 

do roku 2018 
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Jsem přesvědčen, že společně na 
této cestě uspějeme. Nejen našim 
členům, ale také všem občanům pře-
ji, ať jim sport a pohyb přináší potě-
šení, radost a zábavu. 

 

S přáním příjemného prožití vánoč-
ních svátků a hodně zdraví, sil i op-

timismu v novém roce 

 

Miroslav Jansta  
předseda České unie sportu 

 

 

14.12.2017 byl v Českých Budějovicích odstartován letošní seriál vyhlášení Nejúspěšnějších sportov-
ců v okresech a krajích za rok 2017.  Anketu výrazně podporuje ČUS, na krajském vyhlášení dekoro-
val předseda jihočeské organizace František Vavroch jako vítěze pilota Martina Šonku. Celá akce, je-
jímž mediálním partnerem je Deník a významným vyhlašovatelem Jihočeský kraj (zastoupený paní 
hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou i náměstky Knotem, Dvořákem a Hrochem) proběhla v KD Metropol 
ke všeobecné spokojenosti, do listiny vítězů se zapsali kromě Martina Šonky ještě volejbalisté Jiho-
stroje České Budějovice, do Síně slávy vstoupil volejbalový medailista z OH v Tokiu Milan Čuda a sa-
mozřejmě mezi oceněnými nemohl chybět jihočeský patriot - paralympijský vítěz, mistr světa a světový 
rekordman v plavání Arnošt Petráček. Seriál slavnostních galavečerů bude pokračovat po Novém roce 
9.ledna v Benešově. 

Ankety Nejúspěšnějších sportovců v okresech 

a krajích mají za sebou premiéru 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo nové dotační programy pro podporu 
talentované mládeže a sportovních spolků pro rok 2018. Zároveň nevypsalo program na údržbu 
a provoz sportovních zařízení. Ten je nově součástí programu s názvem „Můj KLUB,“ ve kte-
rém bude alokována částka 1,2 miliardy korun. „Došlo k tomu, že ministerstvo v jednom pro-
gramu umožňuje čerpat prostředky na činnost klubu a nově i na provoz a údržbu sportovišť. 

Nezbývá, než to respektovat,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. 

  

Program na provoz a údržbu sportovního zařízení je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a 
prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. V letošním roce z něho mohly žádat pouze 
národní sportovní svazy, střešní organizace a jejich pobočné spolky. Členské spolky, kterých je v Čes-
ké republice většina, nikoliv. Mohly za to nově vypsané podmínky z letošního října, které zapříčinily 
chyby ministerských úředníků. „V novém Programu Můj klub už naštěstí nedochází k diskriminačnímu 
rozdělení na pobočné a členské spolky. Praxe ukáže, zda možnost financovat z jednoho programu 
činnost spolku a provoz sportovních zařízení je správná či vyváženě nastavená cesta, protože ne 

všechny spolky vlastní sportovní majetek,“ dodává Marek Hájek z České unie sportu. 

 Problémem může být, že dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení sice mohou sportov-
ní spolky čerpat, ale týká se pouze těch, které mají členskou základnu dětí. Oprávněným žada-
telem je tělovýchovná jednota nebo sportovní klub, ve kterých je minimálně 12 osob ve věku 6 
až 23 let. „ Klíč dělení podpory mezi žadatele není nastaven podle hodnoty či objemu spravova-
ného majetku, což by financování provozu sportovišť předpokládalo, ale podle počtu dětí. Když nějaký 
klub bude disponovat několika hřišti, ale v rámci své organizace se neorientuje na mládež, tak čerpat 
nemůže. Vůbec se neřeší, jestli někdo obstarává velkou sportovní halu a k ní desítky sportovních sta-
veb nebo jen jednu menší tělocvičnu. Ale uvidíme,“ konstatuje Marek Hájek. 

 Podle informačního systému České unie sportu, který disponuje statistickými údaji z více než 
7000 klubů a jednot, se o dotace z programu Můj klub nemůže přihlásit více než 2000 sportov-
ních subjektů. Nesplňují limit počtu členů v požadovaném věkovém rozhraní. „Za náš klub hraje 
čtyři nebo pět kluků. Celkem je u nás ve vsi 330 obyvatel, z toho stovka důchodců. Děti u nás prostě 
nejsou a já už je nenadělám. Hodně děcek od nás navíc odchází do větších klubů,“ popsal situaci Jo-
sef Vrbka z SK Radkovic u Hrotovic. 

 Problémy vidí také Jiří Krabička z YachtClubu Dyje. „ Jsme klub, který pořádá patnáct závodů 
v jachtingu za rok, včetně mládežnic-
kých, ale v členské základně nemáme 
tolik dětí. Zaskočilo nás to, na dotace 
nedosáhneme - na činnost klubu ani 
na provoz loděnice. 

 ČUS je připravena klubům pomoci 

s administrací žádosti 

Česká unie sportu je připravena ces-
tou okresních servisních center sportu 
při OS ČUS pomoci klubům a jedno-
tám s administrací žádostí na dotace 
z Programu Můj klub. Termín jejich 
odevzdání je 29. prosince. „Jsme rádi, 
že také v příštím roce bude fungovat 
program, který podporuje sportovní 
kluby napřímo. Česká unie sportu byla 

Česká unie sportu pomáhá klubům s žádostmi 
o finanční příspěvky  

z nového dotačního programu MŠMT 
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V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy MŮJ KLUB na rok 2018, byla 
naše Servisní centra, ze strany klubů zahrnuta dotazy a prosbami o 
asistenci s podáváním žádostí. V prvním týdnu po vyhlášení, ČUS 

většinu dotazů konzultovala s MŠMT a vyjasnila sporné výklady. 

Víme, že každá TJ, SK má svá specifika a veškeré problémy s vyplňováním nelze jednoduše 
popsat, či shrnout v jednom manuálu, nicméně Pražská tělovýchovná unie, na základě upřes-
nění získaných z MŠMT, vypracovala manuál, který by měl pomoci žadatelům v doplňování 
údajů a dokumentů do informačního systému MŠMT s názvem IS-SPORT. Pokud jste vše ne-
chávali na poslední chvíli a ještě nemáte podanou žádost, je tento manuál výborným vodítkem 
přes úskalí nastražené ministerskými úředníky. V Informačním systému ČUS byl v této souvis-
losti upraven export v „Reportu jmenné členské základny TJ,SK“ podle vyhlášení Programu 

"Můj Klub". Nově je v exportovaném souboru i sloupec s ročníkem narození. 

 

 registraci a přihlášení do systému IS-SPORT (určeno pro nové žadatele) zadávání, resp. aktuali-

zaci údajů o organizaci – vkládání povinných základních příloh (určeno pro všechny žadatele). 

 

 založení nového projektu (žádosti) od A do Z (určeno pro všechny žadatele). 

 

 Zde najdete čestné prohlášení o bezdlužnosti a rozpočtové kázni 

 Rozpočet 

 Zde najdete avízo o vratce 

 Zde najdete finanční limity 

ZDE najdete první část manuálu, která se věnuje: 

ZDE je druhá část manuálu věnující se: 

Přílohy programu MŮJ KLUB: 

MANUÁL PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 

PROGRAMU MŮJ KLUB NA ROK 2018 

iniciátorem vzniku Programu VIII a motivuje sportov-
ní subjekty k tomu, aby se do něho hlásily. 
V případě, že si se žádostí neví rady, tak naše 
okresní servisní pracoviště jsou připraveny s tím po-
moci,“ popisuje Marek Hájek.  

 Současně již v tomto týdnu odešle Česká unie 
sportu vlastní příspěvek asi šesti stovkám spor-
tovních klubů a tělovýchovným jednotám, které 
nedostaly letos možnost žádat o státní podporu 
na provoz sportovišť. Jde o celkovou částku 

v podobě sedmi milionů korun.  

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 

http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2017/12/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-1_Bezdlu%C5%BEnost-a-rozpo%C4%8Dtov%C3%A1-k%C3%A1ze%C5%88.pdf
http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2017/12/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-4_Rozpis-rozpo%C4%8Dtu.xls
http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2017/12/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-2_Av%C3%ADzo.docx
http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2017/12/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-3_Finan%C4%8Dn%C3%AD-limity-na-vybaven%C3%AD.pdf
http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2017/12/Pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD-do-programu-M%C5%AEJ-KLUB-na-rok-2018-1.-%C4%8D%C3%A1st.pdf
http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2017/12/Pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD-do-programu-M%C5%AEJ-KLUB-na-rok-2018-%C4%8D%C3%A1st-2.pdf
http://www.ptupraha.cz/2017/12/manual-pro-podavani-zadosti-do-programu-muj-klub-na-rok-2018/


 

 

7  Mediální partneři ČUS 

Česká unie sportu zorganizovala v úterý 19. 12. po zasedání Výkonného výboru brífing s novi-

náři. Na něm veřejně podpořila vznik samostatné vládní agentury pro sport.  

 

Nový ministr školství, mládeže a tělový-
chovy Robert Plaga po nástupu do funkce 
označil jako za jednu ze svých priorit pří-
pravu samostatné agentury pro sport. To 
přivítal Miroslav Jansta, předseda České 
unie sportu. „Že sport samostatnou správu 
na vládní úrovni potřebuje, říkáme již čtyři 
roky. Letošní rok to potvrdil. Sice se nejed-
ná o samostatné ministerstvo, jak bychom 
doporučovali, ale půjde o úřad, který bude 
mít vlastní rozpočet, zároveň vznikne 
zmocněnec pro sport,“ prohlásil na tiskové 
konferenci Miroslav Jansta.  

Kandidátem na šéfa agentury může být i Milan Hnilička, bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz z 
Nagana 1998. České unii sportu jde hlavě o to, aby se zkvalitnila činnost státních úředníků. „Všechny 
letošní problémy ve sportu vznikly kvůli nedostatku kvalifikovaných státních úředníků, kteří by proble-
matice rozuměli a měli přehled. Navíc nám chybí kontinuita práce – ministři a náměstci se mění velice 
často. Argument, že vznikem agentury přibude počet úředníků, je falešný,“ doplňuje Miroslav Jansta.  

Vytvořením vládní agentury by se významně změnilo financování sportu, které má v současné době 
na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt ale brzdí několik věcí. Současná vlá-
da doposud nezískala důvěru v Poslanecké sněmovně a pro vytvoření agentury je nutné upravit kom-
petenční zákon. „Doufám, že agentura vznikne, i když nebude mít vláda důvěru. Protože když jednou 
vznikne, bude se těžko rušit. Obavy mám vždycky, u politika nikdy nevíte. Myslím si, že ANO má svou 
pozici v parlamentu a když další strany nebudou politikařit, mohly by agenturu podpořit,“ dodává Miro-
slav Jansta s tím, že její realizace je možná nejdříve v roce 2019.   

 

ČUS podporuje vznik samostatné vládní  
agentury pro sport 

 

Tento manuál není oficiálním manuálem, proto 
nemůžeme všechny odpovědi 100% garantovat. 
Pokud v manuálu nenajdete potřebné informace, 
nebo budete potřebovat upřesnění, prosím nevá-
hejte nás kontaktovat nejlépe prostřednictvím e-
mailové adresy dle místně příslušného okresního 
sdružení ČUS. V neposlední řadě ministerstvo 
zpracovalo odpovědi na nejčastěji kladené otáz-
ky , které najdete zde: http://www.msmt.cz/sport-
1/program-muj-klub-nejcastejsi-dotazy 

Přejeme Vám hodně trpělivosti při vyplňování. 

 

Autorem manuálu: Veronika Nešpůrková 

Text Redakce 

https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html
http://www.msmt.cz/sport-1/program-muj-klub-nejcastejsi-dotazy
http://www.msmt.cz/sport-1/program-muj-klub-nejcastejsi-dotazy
http://www.ptupraha.cz/2017/12/manual-pro-podavani-zadosti-do-programu-muj-klub-na-rok-2018/


 

 

8  Mediální partneři ČUS 

Předseda Česká unie sportu Miroslav Jansta dne 4.12.2017 jednal s vedením hnutí ANO a nově zvo-
lenými poslanci o navrácení částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 
2018. Tu ještě jako ministr financí Andrej Babiš navrhl do rozpočtu v první polovině letošního roku. Ná-
vrh ale později zkrátila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová o jednu miliardu korun přesunem 
na financování inkluzí a do povinného plavání ve školách o dalších 300 milionů korun.  Již na květno-
vé Valné hromadě ČUS vyjádřili delegáti sportovních svazů, tělovýchovných jednot a klubů ministryni 
Valachové nedůvěru. Nikdo další se k ČUS nepřipojil. 

Vzhledem k tříměsíční zdravotní indispozici předsedy ČUS Miroslava Jansty se v dění nemohl anga-
žovat a nikdo další se o výpadek peněz pro sport ve státním rozpočtu na rok 2018 nepostaral.  Šéf 
hnutí ANO Andrej Babiš připustil, že 7 miliard korun může být do rozpočtu vráceno s tím, že bude nej-
prve vyhodnoceno financování za rok 2017.  

První znění návrhu státního rozpočtu na rok 2018 
představilo ministerstvo financí již v červnu 2017. 
Součástí této zprávy bylo, v souladu s výdajovým 
výhledem na rok 2018 i v souladu se záměry vládní 
Koncepce Sport 2025, že návrh státního rozpočtu 
na rok 2018 počítá s navýšením výdajů na podporu 
sportu z 6 miliard korun na 7 miliard korun. Koncem 
června už bylo v návrhu rozpočtu MŠMT na sport 
plánováno pouze 5,9 miliard korun. 

Jiří Uhlíř  

manažer komunikace ČUS 

Sedm miliard pro sport na rok 2018? 

Cílem je decentralizace financování sportu 

Zástupci České unii sportu na tiskové konferenci připomněli 
novinářům svoji dlouhodobou strategii. „Je nám neustále pod-
souváno, že bojujeme za dotační programy, abychom mohli 
prostředky přerozdělovat. To je však mylné. My jsme v pozici, 
kdy bojujeme o to, aby finance šly přímo do klubů, jednot a 
svazů. Peníze nerozdělujeme, maximálně je pomáháme admi-
nistrovat,“ vysvětluje Marek Hájek, místopředseda ČUS, na 
kterého hned navázal Miroslav Jansta: „Nám vždycky šlo o to, 
abychom decentralizovali financování českého sportu, aby ne-
došlo ke koncentraci prostředků. My vyznáváme vztah klub – 
stát a svaz – stát. Žádný mezičlánek. My chceme peníze je-
nom na financování naší servisní struktury, kterou dáváme klu-
bům a jednotám.“  

Předseda Miroslav Jansta na brífinku poděkoval poslanci Mila-
nu Hniličkovi. „Významně nám pomohl zlepšit komunikaci 
s ministerstvem. Ta se také hodně vylepšila po naší konferen-
ci, kterou jsme zorganizovali začátkem listopadu společně se 
Sdružením sportovním svazů ČR. S úředníky se bavíme více o reálných problémech a upozorňujeme 
na ně,“ dodává Miroslav Jansta, který rovněž pochválil senátory. „Postavili se za nás. Jsme rádi, že na 
svém zasedání zkraje prosince Senát vyzval MŠMT, aby zabezpečilo vyplacení veškerých dotací z 
Programu IV – údržba a provoz sportovních zařízení zpětně pro celý rok 2017.“  

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 
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        Právní poradna  

 

Vzhledem k výkladovým pochybnostem, které vyvstaly v souvislosti s povinným zveřejňová-
ním smluv, a to hlavně ve vztahu k poskytovaným státním dotacím na základě rozhodnutí 
MŠMT (viz stanovisko k Povinnému zveřejňování smluv zaslané sdruženým subjektům 

23.8.2017), obrátila se ČUS s oficiální žádostí o výklad na MŠMT. 

  

Z odpovědi MŠMT vyplývá následující: 

 

rozhodnutí MŠMT (nebo jiného ministerstva) o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
se v registru smluv nezveřejňuje a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí není na toto zveřejnění 
vázána; 

 

jiná situace je u dotací, grantů apod., které jsou poskytovány z rozpočtů krajů a obcí na základě veřej-
noprávních smluv; tyto se v registru smluv zveřejňovat musí (při plnění nad 50tis. a při splnění dalších 
zákonných podmínek). 

  

Celé stanovisko MŠMT je uvedeno níže 
a současně bude k dispozici na webu 
ČUS. Vzhledem k tomu, že samo Minis-
terstvo vnitra ČR (MV ČR), které vydalo 
Metodický návod k aplikaci zákona 
o registru smluv, uvádí, že se nejedná o 
závazný výklad zákona, který může po-
skytnout pouze soud (a příslušná judika-
tura pochopitelně zatím neexistuje), je 
třeba důrazně doporučit, aby si národní 
sportovní svazy a SK/TJ stanovisko 
MŠMT založily k příslušným rozhodnutím 
o poskytnutí dotace pro případnou bu-

Povinné zveřejňování smluv  
dle zákona č. 340/2015Sb. 

Lze tedy důrazně doporučit, aby si svaz/SK/TJ ohlídal, že k zveřejnění příslušné smlouvy ze 

strany krajů a obcí skutečně došlo! 
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doucí kontrolu, neboť ze zkušeností z poslední doby vyplývá, že kontrolní orgány mají naprosto ne-
předvídatelné výklady.     

 

Pokud jde obecně o zveřejňování smluv, pak zákon č. 340/2015Sb. o registru smluv (účinný od 
1.7.2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze 
smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a dal-
ší zjednodušeně řečeno "státní" subjekty (viz §2 odst. 1. cit.zák.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. 
bez DPH. Soukromoprávní smlouva je pak taková smlouva, kde jsou si stát a druhá strana „rovny“, stát 
nic direktivně nenařizuje. Jako příklad lze uvést kupní smlouvu. Dále pak jsou povinně zveřejňovány 
veřejnoprávní smlouvy, na jejichž základě jsou poskytovány dotace, granty apod. (zejména od krajů a 
obcí). Bude-li tedy národní sportovní svaz či SK/TJ uzavírat se shora uvedenými subjekty smlouvu 
uvedeného typu a s uvedenou hodnotou plnění (např. kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí gran-
tu) pak tyto smlouvy budou muset být povinně zveřejňovány v tzv. registru smluv. Naopak za soukro-
moprávní smlouvu se pro účely registru smluv nepovažují právní úkony dle zákoníku práce, tj. zejména 
pracovní smlouva, DPP, DPČ. 

  

Z textace příslušných ustanovení cit. zák. lze dovozovat, že předně má povinnost smlouvu zveřejnit (tj. 
zaslat jí stanoveným způsobem do registru smluv) příslušný "státní" subjekt a teprve tehdy, když tak 
neučiní, měla by to udělat druhá smluvní strana (svaz, SK/TJ). Od 1.7.2017 však nabyla účinnosti i 
sankční ustanovení, podle kterých smlouva, která nebude zveřejněna do tří měsíců od uzavření, po-
zbývá platnosti, a to od počátku. Nebude tedy možné na jejím základě např. platně poskytnout dotaci, 
případně již poskytnutá dotace bude muset být vrácena. Rovněž účinnost smlouvy bude vázána až na 
její povinné zveřejnění. Z této obecné povinnosti jsou stanoveny některé výjimky s tím, že zde nelze 
obsáhnout všechny. Zvlášť upozornit je možné např. na výjimku, podle které se povinnost zveřejňovat 
smlouvy v registru smluv nevztahuje na města a obce, které nevykonávají tzv. rozšířenou působnost.   

Dále je třeba zmínit, že uvedeným Metodickým pokynem MV ČR je doporučováno, aby v případě nejis-
toty, zda smlouva podléhá či nepodléhá zveřejnění, bylo postupováno tak, že raději bude zveřejněna. 

 

 

 

Na základě shora uvedeného lze tedy důrazně doporučit, aby si svaz/SK/TJ ohlídal, že k zveřejnění 
příslušné smlouvy skutečně došlo. Registr smluv je dostupný na http://smlouvy.gov.cz a konkrétní 
smlouvu je možné vyhledat např. tak, že se ve vyhledávacím formuláři (záložka „podrobné vyhledává-
ní“) vyplní IČO smluvní strany, tedy svazu/SK/TJ. V případě, že smlouvu svaz/SK/TJ nedohledá, je tře-
ba se obrátit se na příslušný „státní“ orgán ať smlouvu zveřejní (nebo sdělí, že se jedná o zákonnou 
výjimku). Jde totiž o to, že smlouvu by sice měl svaz/SK/TJ v takovém případě zveřejnit sám, ale způ-
sob, kterým je možné zveřejnění provést vyžaduje mimo jiné i zřízení datové schránky a disponovat 
programem, který převede dokument do požadovaného formátu. To by pro většinu sportovních subjek-
tů představovalo další, a to zcela nepřiměřenou zátěž.  

 

 

Legislativně právní odbor ČUS 

Zkontrolujte si zveřejnění smluv na registru smluv 

http://smlouvy.gov.cz 

http://smlouvy.gov.cz
http://smlouvy.gov.cz
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V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR 

 

Bez Ruska ale s Rusy 

Mezinárodní olympijský výbor rozhodl dne 5. prosince o tom, že se zimních olympijských her 

v Pchjongčchangu (zahájení je 9. února 2018) budou moci zúčastnit vybraní ruští sportovci, kteří splní 

určitá  kritéria - podrobí se dopingovým kontrolám před Hrami a mají čistý rejstřík, tj. nebyli nikdy za do-

ping potrestáni.  Budou vystupovat pod neutrální vlajkou a v případě vítězství se nebude hrát jejich 

hymna. Na svém oblečení nesmí mít ruští sportovci a jejich doprovod žádné označení svého státu. Do 

Jižní Koreje dále nemůže vycestovat žádný trenér ani jiný funkcionář, který byl účastníkem olympiády 

v Soči 2014. Samozřejmě se to týká i osob, které figurují na černé listině WADA, kam jsou zařazeni 

funkcionáři, kteří se v minulosti zapletli s dopingem.  Rusko se tak stalo první zemí, která byla 

v důsledku porušování dopingových pravidel vyloučena z účasti na Hrách. Za nejvýše postaveného vi-

níka dopingového skandálu Rusů byl označen bývalý ministr sportu (a současný vicepremiér) Vitalij 

Mutko, který byl doživotně vyloučen z účasti na olympijských hrách. Propojenost této dopingové kauzy 

na ještě vyšší politická místa v Rusku se neprokázala. 

A co navíc – Ruský olympijský výbor musí zaplatit pokutu ve výši 15 milionu amerických dolarů za ná-

klady spojené s vyšetřováním  dopingu v Rusku. Zároveň byl také rozpuštěn současný Ruský olympij-

ský výbor a jeho předseda byl vyloučen z MOV.  

A zhruba takový verdikt se očekával. Nikoliv vražedný, nýbrž pro Rusy přijatelný a nejspíš i předjedna-

ný. Není tajemstvím, že Thomase Bacha pojí s Vladimírem Putinem úzké vazby. Očekává se také, že 

letní olympiáda v Tokiu bude již s plnou účastí Ruska. Předseda MOV k situaci v Rusku řekl: „Zažili 

jsme bezprecedentní útok na integritu olympijských her a sportu. Toto naše rozhodnutí by mělo udělat 

čáru za touto ničivou epizodou a posloužit jako katalyzátor pro ještě efektivnější antidopingový systém.“ 

O případný start na olympiádě musí ruští sportovci požádat speciální komisi vedenou bývalou francouz-

skou ministryní Valerií Fourneronovou, která rozhodne o jejich způsobilosti ke startu. 

 

Češky mají šanci 

Po suspendaci šesti ruských hráček v ledním hokeji ze zimní olympiády v Soči 2014 se dostaly naše 

hráčky opět do hry o olympiádu v Jižní Koreji. Překážkou za tímto cílem jim teď stojí reprezentace Ně-

mecka, se kterou se utkají o dodatečnou nominaci v lednu roku 2018.   

  

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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PROSINEC  2017 

22.12.2017 Vánoční turnaj pro příchozí -Vlašim 

23.12.2017 Vánoční turnaj dětí a mládeže v ša-
chu -Svitavy 

26.12.2017 Memoriál Alfreda Nikodéma (71. roč-
ník) -Praha 

27.12.2017 Vánoční fotbalový turnaj mládeže -
Písek 

28.12.2017 Vánoční volejbalové turnaje mládeže 
-Hradec Králové 

28.12.2017 Doberský míček -Dobré 

29.12. 2017 Povánoční ptýrovská show -Ptýrov 

 

29.12.2017 Slavonický víceboj -Slavonice 

30.12.2017 Předsilvestrovský pochod Poodřím -
Studénka 

30.12.2017 Kelský Biatlon -Kly 

30.12.2017 Silvestrovský běh ulicemi města 
Soběslav 

31.12.2017 Silvestrovský běh 2017 (33. ročník)- 
Most 

31.12.2017Silvestrovský výstup na Mehelník - 
Písek 

 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“  

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

ČUS - Sportuj s námi! 

„Patroni na sociálních sítí ČUS - SPORTUJ S NÁMI“    

Otužilci se na Štěpána opět ponoří do Vltavy,  

chybět nebude Jakub Kohák 
 

Zatímco si většina lidí bude užívat tepla domácího krbu, 
případně vyrazí na svěží vzduch za zimními sporty nebo 
na procházku, otužilci si 26. prosince nenechají v Praze na 
Vltavě mezi Slovanským a Střeleckým ostrovem ujít 71. 
ročník Memoriálu Alfréda Nikodéma. 

U Vltavy tentokrát nebude chybět ani populární komik a 
současně patron projektu ČUS Sportuj s námi Jakub Ko-
hák a je jen otázkou, zda se rovněž promění v ledového 
muže nebo bude hrdinným výkonům otužilců přihlížet a 
podporovat je ze břehu. Akce je součástí projektu České 
unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partne-
rem je Deník. 

Jak napoví sám název události, otužilecké plavání se koná na památku Alfréda Nikodéma, který byl pražským 
zlatníkem a současně jedním z průkopníků plavání v ledové Vltavě. Že se jedná o podnik tradiční, dokazuje i 
skutečnost, že se první ročník akce uskutečnil v roce 1923. 

Organizátoři letos očekávají účast 250 otužilců, možná jich ale dorazí i více – před rokem se ledovou vodou 

nechalo zlákat 366 plavců, a to z České republiky i ze zahraničí. Letos by měli dorazit Slováci, Poláci, Němci, 

ale také Britové a Italové. Do chladných vod prosincové Vltavy se ponoří u břehu Slovanského ostrova přesně 

v 11,00 hodin na svatého Štěpána a zamíří ke Střeleckému ostrovu. 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=leDDcBdG3pE
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2017/12/memorial_nikodema_4ku3.jpg
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1. 1. 2018 Novoroční běh Horními Počernicemi 
- Poklusem do Nového roku 

1. 1. 2018 Novoroční pochod okolím Hýskova 

1. 1. 2018 Novoroční výstup na Ještěd 43. roč-
ník 

1. 1. 2018 Novoroční výstup na Čekyňský ko-
pec 

4. 1. 2018 Turnaj v minihokeji pro mladší a 
starší žáky 

5. 1. 2018 Memoriál Tomáše Bubláka pod zá-
štitou starosty města Brumov-
Bylnice 

6. 1. 2018 Běh na Andrlův Chlum 

6. 1. 2018 Pingpong Den 

7. 1. 2018 Kurz bruslení 

12. 1. 2018 ErgoShow 2018 

13. 1. 2018 Běh partyzánskou stezkou 

13. 1. 2018 Novoroční turnaj ve stolním tenise 

14. 1. 2018 Mezinárodní Krušnohorská třicítka 

20. 1. 2018 Šumavský pohárek 2 

20. 1. 2018 O Třebovskou mašinku 

20. 1. 2018 Volejbalový turnaj O pohár ředitele 
GPdC 

22. 1. 2018 Squash do škol s nafukovacím kur-
tem 

23. 1. 2018 Squashový den pro děti základní 
školy Bakalovo nábřeží 

26. 1. 2018 Flying around the World  

27. 1. 2018 Kouřim OPEN 2018 

27. 1. 2018 Kladecká lyže 

27. 1. 2018 Florbalový turnaj žáků 1. - 6. ročníku 
ZŠ 

28. 1. 2018 Volejbal v barvách aneb "Kluci, hol-
ky v barvách řádí, s volejbalem ka-
marádí" 

28. 1. 2018 Karneval na ledě 

28. 1. 2018 Barevný mini volejbal pro každého 

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

První akce nového ročníku projektu 

Leden 2018 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2017/11/hecboj-dvojic.jpg
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Milí sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás jménem Asociace školních sportovních klubů ještě před koncem letošního 

roku pozdravila a popřála Vám krásné prožití vánočních svátků. 

Jedním z dlouhodobých poslání České unie sportu je podpora sportování mládeže. Právě v této 

snaze se shoduje se zaměřením Asociace školních sportovních klubů, která rozhýbává děti a 

mládež po skončení výuky na školách i v rámci školních sportovních soutěží. Jsem ráda, že se 

jako dvě střešní organizace snažíme společně hledat cesty, jak přivádět co nejvíce dětí na spor-

toviště. Věřím, že vzájemná spolupráce, kterou bychom například v oblasti školení trenérů či za-

jištění kvalifikovaných rozhodčích chtěli v nadcházejícím roce ještě prohlubovat, povede 

ke zvýšení sportovní aktivity dětí i mládeže a nalezení mnoha sportovních talentů.  

Na závěr mi dovolte vyslovit mé přání: přeji nám všem úspěšný nový rok – úspěchem v něm ne-

chť jsou nejen vítězství ve sportu, ale především vítězství v životě osobním a profesním. 

Svatava Ságnerová 

viceprezidentka AŠSK 

Vánoční pozdrav  

z Asociace školních sportovních klubů 
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