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Podolí a Nymburk 
od ledna 2023 
nezavřou, provoz však 
bude výrazně dražší

Celostátní porady ČUS: 
Sport musí být silnější 
při jednání se státem

Miroslav Jansta 
převzal od prezidenta 
státní vyznamenání
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Je nás více než milion a stále se rozrůstáme. 
Vítáme v našich řadách každého, pro něhož se stane sport 

pravidelnou součástí života.

Děkujeme za Vaši podporu a ani v roce 2023 Vás v tom nenecháme samotné!
Česká unie sportu

s mnoha osobními, pracovními i sportovními vítězstvími.   

Krásné a pohodové Vánoce
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Foto na titulní straně: Dvě stovky účastníků všech věkových kategorií se zapojily za ideálního 
podzimního počasí do šestého ročníku běžeckého závodu Otrokovické svahy.
 Foto: Tipsport Sportuj s námi
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V pořadí deváté letošní zasedání Výkonného vý-
boru České unie sportu se uskutečnilo 8. listopa-
du v Praze na Strahově. Hlavními body jednání 
byly rozbor výsledku hospodaření ČUS v období 
za první tři čtvrtletí roku 2022, informace o do-
padu nařízení vlády k zastropování cen energií, 
o návrhu podpory sportu ze státního rozpočtu 
2023 a aktuální situaci v Národní sportovní agen-
tuře.

Na úvod jednání členové VV ČUS vysoce ocenili 
udělení medaile Za zásluhy 1. stupně předsedovi 
České unie sportu Miroslavu Janstovi. Prezident 
republiky tak ocenil nejen jeho dlouholetou práci 
pro český sport, ale symbolicky i obětavou prá-
ci tisíců dobrovolníků, kteří zajišťují každodenní 
chod sportovních klubů a přivádějí děti k pohybo-
vým aktivitám.

nomických agend ČUS Pavel Benda. Konstatoval, 
že ekonomický výsledek v hospodářské činnosti je 
lepší o 18,1 miliardy korun v porovnání s odhadem 
po „covidovém“ začátku roku. Celková bilance 
v závěru letošního roku však bude ještě negativně 
ovlivněna zejména náklady zapříčiněnými vyso-
kou cenou elektrické energie. 

Aktivita ČUS kolem zastropování cen energií
VV ČUS se zabýval rovněž podmínkami pro spor-

tovní spolky v souvislosti s nařízením vlády k zastro-
pování cen energií. To se nevztahovalo v původní 
verzi na spolky – provozovatele bazénů, zimních 
stadionů i velkých sportovních center s halami. 

„Aktivita České unie sportu ve spolupráci 
s dalšími sportovními spolky a zejména naše od-
borná argumentace při jednání s Ministerstvem 
průmyslu a dopravy ČR přispěly k tomu, že do-
šlo k doplnění vládního nařízení o další spor-
tovní organizace a zařízení. Mělo by se to týkat 
také Sportovního centra v Nymburce i Plavec-
kého stadionu v Podolí. Zatím však návrh této 
změny nařízení nevyšel ve sbírce zákonů, proto 
čekáme, zda bude skutečně v této podobě účin-
ný,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta. 

Podle ředitele ekonomických agend ČUS v pří-
padě, že by se tak nestalo, vznikla by ČUS škoda 
ve výši nejméně 53 milionů korun. I při zastropo-
vání cen energií však pro ČUS bude představovat 
rok 2023 ve srovnání s rokem 2021 cenový nárůst 
o 26 milionů korun.

Členové VV ČUS vzali na vědomí veřejné infor-
mace o situaci v Národní sportovní agentuře poté, 
co na společné tiskové konferenci s premiérem 
Petrem Fialou oznámil její předseda Filip Neusser 
svůj odchod z funkce k 30. listopadu 2022. Sou-
časně vyslovili obavy o stabilitu NSA a poukázali 
na to, že je potřeba zvýšit její odbornost, výkon 
a komunikaci se sportovním prostředím. Značné 
znepokojení navíc vyvolávají prosakující infor-
mace, že NSA nestihne zadministrovat žádosti 
sportovních klubů a vyplatit dotace ve výzvě 
Provoz a údržba 2022, přestože jejich podává-
ní bylo ukončeno už k 31. srpnu tohoto roku. 

VV ČUS znepokojen nejistou administrací výzvy  
Provoz a údržba 2022 ze strany NSA

Předseda ČUS následně informoval o aktu-
álním stavu příprav státního rozpočtu na rok 
2023, kde je pro sport navrhováno v neinves-
tičních výdajích o 0,7 miliardy korun méně, 
než bylo k dispozici v roce 2022. To by při stou-
pajících cenách značně omezilo činnost všech 
sportovních spolků. Proto představitelé ČUS 
vedou jednání s Ministerstvem financí ČR a po-
slanci o možnostech úprav návrhu rozpočtu tak, 
aby byl v potřebných neinvestičních položkách 
rozpočet pro sport posílen.

Rozbor výsledku hospodaření ČUS za období 
1. ledna až 30. září 2022 předložil ředitel eko-
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VV ČUS schválil také rozsah 
žádostí ČUS o státní podporu Ná-
rodní sportovní agentury na rok 
2023. Ta zahrnuje neinvestiční 
dotace na činnost územních 
pracovišť ČUS (Servisních cen-
ter sportu) působících na kraj-
ské a okresní úrovni, na činnost 
centra ČUS a jeho zaměstnanců, 
na sportovní centra ve vlast-
nictví ČUS (Nymburk, Podolí, 
Zadov) a na projekty pro sporto-
vání veřejnosti (Sportuj s námi 
a Sportovní hry seniorů).

 Pozitivní příklad  
z Karlovarského kraje
V průběhu zasedání VV ČUS pověřil Gabrielu 

Petrusovou zastupováním ČUS a k výkonu akcio-
nářských práv na řádné valné hromadě společnos-
ti Ski Pec. VV ČUS současně kooptoval za svého 
člena Davida Trávníčka, předsedu Svazu lyžařů 
ČR, jenž nahradil ve výkonném výboru Lukáše 
Heřmanského po jeho rezignaci 30. srpna. Do-
datečná volba nového člena VV ČUS se uskuteč-
ní na Valné hromadě ČUS v červnu 2023. VV ČUS 
také udělil záštitu pořadatelům a vyhlašovatelům 
územních anket Sportovec okresu/kraje. 

Členka VV ČUS Jitka Peřina informovala o ve-
lice dobré spolupráci KO ČUS a krajského úřadu 

Po rozšíření vládního nařízení v rámci zastropo-
vání cen energií se Plavecký stadion Podolí ani 
Sportovní centrum Nymburk nebudou po Novém 
roce kvůli drahým energiím zavírat. 

„Díky tlaku České unie sportu a jednání s vlá-
dou, ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospo-
dářskou komorou ČR a dalšími se povedlo zpřes-
nit zastropování pro spolky, které jsou zapsané 
v rejstříku sportovních organizací Národní spor-
tovní agentury. Znamená to, že sportovní areá-
ly České unie sportu – Plavecký stadion v Praze 
Podolí a Sportovní centrum Nymburk – budou 
moci pokračovat v provozu i po novém roce. 
V jakém režimu, o tom rozhodne Výkonný vý-
bor ČUS 6. prosince, neboť i se zastropováním 

bude provoz násobně dražší. I po této změně 
vládního nařízení jsou ale stále ještě podmínky 
zastropování selektivní, což je špatně, protože 
například Lyžařský areál v Rokytnici nad Jizerou 
zastropován bude, zatímco sousední menší Ly-
žařský areál v Harrachově nikoliv,“ komentoval 
situaci předseda ČUS Miroslav Jansta.

Navzdory zastropování cen se však ČUS zvýší 
cena plynu od roku 2023 až pětinásobně (fixace je 
pouze do 31. 12. 2022). Provozování Plaveckého 
stadionu Podolí i Národního sportovního centra 
v Nymburku bylo velmi nákladné také v letošním 
roce, neboť náklady na elektrickou energii pro-
ti loňskému roku zafixovány nebyly (fixace zde 
končila k 31. 12. 2021).  Autor: KT ČUS

Areály ČUS se nezavřou, provoz však bude výrazně dražší

v Karlovarském kraji. Jejím výsledkem je vý-
razně zvýšená podpora sportu v kraji ze strany 
hejtmanství, které na činnost sportovních klubů 
a v souvislosti se stoupajícími cenami energií 
uvolnilo částku ve výši čtyř milionů korun. 

Vzrůstající je podpora sportu i v Jihočeském 
kraji. Zde však s velkými obavami očekávají vý-
sledek jednání o zachování finanční podpory 
činnosti Servisních center sportu ČUS, která je 
nezastupitelná při podpoře administrativních po-
třeb sportovních klubů, zápasících s narůstající 
byrokracií.

Hala ve Sportovním centru v Nymburce
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Miroslav Jansta převzal od prezidenta státní vyznamenání: 
„Beru to jako ocenění dobrovolníků ve sportu!“

Miroslav Jansta, předseda České 
unie sportu, převzal od prezidenta 
Miloše Zemana medaili Za zásluhy 
1. stupně v oblasti sportu. Toto oce-
nění převzal 28. října při slavnost-
ním ceremoniálu udílení státních 
vyznamenání na Pražském hradu.  

„Jsem na sportu závislý. Je to 
fenomén, bez kterého nemohu žít 
a díky němu vlastně možná i dnes 
žiju. Ocenění si vážím, nicméně 
beru to tak, že skrze něho jsou 
oceněni tisíce dobrovolníků, kte-
ří přivádí děti ke sportu nebo se 
starají ve svém volném čase o chod klubu. Tohle 
jsou skuteční hrdinové. Tohle jsou lidé, kteří mě 
nekonečně inspirují a za které se vždycky budu 
rvát,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Ve službách českého sportu
Po aktivní hráčské kariéře v devadesátých le-

tech se zapojil do organizační a obsahové mo-
dernizace českého sportu. Od roku 1995 začal 
sponzorsky a dárcovsky přispívat nymburskému 
basketbalu, v roce 1997 se stal majitelem klubu. 
Pod jeho vedením se tým vypracoval z krajského 
přeboru v patnáctinásobného mistra České repub-
liky a stal se nejlepším basketbalovým klubem 
ve střední Evropě. 

V letech 2002 až 2006 byl členem výboru České 
basketbalové federace a v červnu 2009 nastoupil 
do funkce jejího předsedy, kde působí dodnes. 
Má mimořádné zásluhy na organizačně i finančně 
úspěšných ME a MS v basketbalu mužů a žen po-
řádaných v ČR, zejména MS žen v 2010, kde se 
české reprezentantky staly vicemistryněmi světa.

V roce 2012 byl zvolen předsedou České unie 
sportu, největší sportovní organizace, sdružu-
jící naprostou většinu národních sportovních 
svazů, klubů a tělovýchovných jednot v ČR. Po-
dařilo se mu zabránit její insolvenci a zachránit 
majetky unie, které byly připravovány k prodeji. 
Tyto majetky v současnosti představují hodnotu 
několika miliard korun pro český sport. 

Aktivně se podílel na přípravě 
a úpravách sportovní legislativy 
a strategických vládních doku-
mentů k rozvoji této oblasti. Byl 
členem mnoha poradních orgánů 
veřejné správy pro sport. Vždy 
přitom prosazoval suverenitu 
sportovních spolků jako jeden 
z pilířů občanské společnosti, re-
prezentace státu a zdraví národa. 
„Má hlavní filozofie je v tom, že se 
řízení sportu musí decentralizovat 
– kluby, jednoty a svazy jsou zcela 
autonomní. O hlavní centrální stra-
tegii, klíčovou podporu a hlavně 

o akcentaci přínosu sportu pro celou společnost se 
má starat stát. Ten se toho pořád významně ne-
chopil. S benefity, které ze sportu proudí pro celou 
společnost, vůbec nepracuje a vlastně si je ani ne-
uvědomuje. Plně vyhráno bude mít český sport 
až ve chvíli, kdy se zřídí samostatné minister-
stvo, v němž budou pracovat schopní a kvalifiko-
vaní úředníci,“ zdůraznil předseda ČUS. 

Ve funkcích bez finanční odměny
Právě Miroslav Jansta, jako předseda České unie 

sportu, dlouhodobě upozorňují na závažné pro-
blémy, ať už v době koronavirové pandemie nebo 
v energetické krizi. „Rád bych prostřednictvím 
svého ocenění připomněl politikům a celé veřej-
nosti, že pokud stát nepomůže klubům s energi-
emi, budou se sportoviště zavírat. Nedopusťme 
to hlavně kvůli dětem,“ upozornil Miroslav Jansta, 
který po celou dobu vykonává sportovní a sportov-
ně organizační činnost jako svého koníčka, jako 
dobrovolník a významný mecenáš a sponzor.

„Ve vedení basketbalu nebo ČUS nepobírám žád-
nou finanční odměnu, spíše mi občas takové funkce, 
bohužel, přinášejí problémy. Mám tím na mysli ob-
vinění mé osoby. Věřím, že se podaří vše vysvětlit, 
neboť jsem měl spolkovou povinnost ozvat se proti 
návrhu rozdělení peněz, který jednoznačně poško-
zoval organizaci, v níž jsem předsedou. Za pro-
středky pro lidi, kteří pracují ve sportu, budu poka-
ždé maximálně bojovat,“ řekl předseda ČUS. 

Autor: KT ČUS, foto: archiv
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Aktuální výzvy vypsané Národní sportovní  
agenturou pro rok 2023

V průběhu měsíce listopadu vypsala Národní spor-
tovní agentura na svých webových stránkách několik 
nových neinvestičních výzev. Zde je jejich přehled:

MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ
Alokace: 200 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2022
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2022 do 12:00 hod.
Znění výzvy i s dodatky č. 1 a č. 2 ZDE.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat dato-
vou schránkou žadatele nebo datovou schrán-
kou zmocněnce.

S pomocí administrace žádosti a dotazy se TJ/
SK mohou obracet na příslušné okresní sdružení 
ČUS. Kontakty ZDE.

PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 
SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2023

Alokace: 2 485 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.
Znění výzvy ZDE.

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 
MIMOŘÁDNÉ DŮLEŽITOSTI 2022 

– 2. KOLO
Alokace: 
Zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2022
Ukončení příjmu žádostí: 12. 12. 2022 do 12 hod.
Znění výzvy ZDE.

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 2023
Alokace: 250 mil. Kč 

Zahájení příjmu žádostí: 28. 11. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.
Znění výzvy ZDE.

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 
MIMOŘÁDNÉ DŮLEŽITOSTI 2023

Alokace: 73 987 900 Kč 

Zahájení příjmu žádostí: 28. 11. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.
Znění výzvy ZDE.

ZASTŘEŠUJÍCÍ SPORTOVNÍ 
ORGANIZACE 2023

Alokace: 85 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 23. 11. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.
Znění výzvy ZDE.

VŠESPORTOVNÍ 
ORGANIZACE 2023

Alokace: 80 mil. Kč
Zahájení příjmu žádostí: 23. 11. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.

Znění výzvy ZDE.

UNIVERZITNÍ SPORT 2023
Alokace: 50 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 23. 11. 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022 do 12:00 hod.
Znění výzvy ZDE.

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/25_2022_psosch2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/26_2022_vsa_md_2022_2_kolo/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/31_2022_vsa2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/32_2022_vsamd2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/28_2022_zso_2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/27_2022_vo_2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/29_2022_us_2023/
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Komentář předsedy ČUS k aktuální situaci  
v Národní sportovní agentuře

K personální změně ve vedení Národní sportovní 
agentury, k níž došlo v průběhu měsíce listopa-
du, se vyjádřil také předseda České unie sportu 
Miroslav Jansta. V komentáři ocenil práci, kte-
rou za rok a půl ve funkci předsedy odvedl Filip 
Neusser, ale současně zareagoval i na nedostat-
ky v činnosti agentury:

Filip Neusser nastoupil do suverénně nejhor-
šího období pro český sport – tedy když korona-
virovou pandemii vystřídala energetická krize. 
Určitě ho vedla upřímná snaha pomoci české-
mu sportu a odvedl také hodně užitečné prá-
ce. Za to mu patří poděkování. Bohužel se však 
ukázalo, že Národní sportovní agentura není za-
tím tak silná, aby sportovním klubům 
s dětmi dokázala zcela pomoci. To se 
stane až ve chvíli, kdy sport bude mít 
své vlastní ministerstvo nebo člověka 
ve vládě. 

Premiér nemá zájem?
Za sport v tuto chvíli zodpovídá 

premiér Petr Fiala, který ale tuto ob-
last nechce řešit. Sport tak doplácí 
na to, že nemá na vrcholné politické 
úrovni svého zástupce. Přitom sport 
je tak velký a důležitý fenomén pro náš 
národ, že by si určitě svého vládního 
zástupce zasloužil. Na to poukazujeme 
už několik let a máme také vypracova-
né základní kontury pro fungování mi-
nisterstva.

Předseda NSA je nejvýše postaveným státním 
sportovním úředníkem a z této pozice naráží 
na objektivní limity. Dlouhodobě upozorňujeme 
rovněž na to, že úřad NSA je stále podfinanco-
vaný, kapacitně podceněný, což se odráží také 
na rychlosti zpracování a vyplácení klíčových 
dotací pro sportovní prostředí. Navíc chybí 
zkušenosti a kvalita. Za třicet let stát nevycho-
val erudované úředníky pro sport a teď chceme 
po NSA, aby ihned zkušeně pracovala na maxi-
mální rychlostní obrátky. Zároveň co nejdříve 
potřebujeme, aby úředníci pro sport byli dobře 
a adekvátně finančně ohodnoceni.

Chybí pravidelný dialog
Jenže nejenom mě mrzí, že se nepodařilo za-

tím vypracovat soustavný a pevný dialog mezi 
NSA a zástupci sportovního prostředí, který by 
vyústil v kvalitněji a efektivněji navržené do-
tační programy. I přes nespornou snahu v nich 
stále spatřujeme chyby nebo nelogičnosti. Na-
vzdory objektivní nevýhodě měl Filip Neusser 
více zabojovat pro sport zejména při návrhu 
rozpočtu na příští rok. Ten aktuální považuji 
za velmi problematický, protože se tam počítá 
s nulou pro program na provoz a údržbu, což je 
naprosto nepochopitelné. Stejně jako nižší částka 
oproti letošku v neinvestičních dotacích na chod 
klubů, svazů a činnost dětí.

 Nový předseda NSA to bude mít velice složité, 
protože situace ve sportu je katastrofální. Tím, 
že je však reprezentantem vládní strany, tak 
očekávám, že se mu lépe podaří vysvětlit vládě 
přínosy sportu a pohybových aktivit pro celou 
společnost. A hlavně už konečně vysvětlit pre-
miérovi a vládě, že podpora sportu jednoznač-
ně vede k ušetření rozpočtu pro zdravotnictví 
– zdravý člověk logicky znamená menší náklady 
pro stát. Takové důležité zdravé návyky vštěpují 
dětem dobrovolníci, kteří už ale končí nebo stár-
nou. A s tím skomírá i český sport.“

Autor: KT ČUS
Foto: Petr Skála
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Změna na pozici předsedy NSA:  
Filip Neusser odstoupil, vystřídá ho Ondřej Šebek

Filip Neusser ukončil k 30. listopadu své půso-
bení ve funkci předsedy Národní sportovní agen-
tury. Toto rozhodnutí oznámil počátkem listopa-
du na společné tiskové konferenci s předsedou 
vlády Petrem Fialou. Důvodem je skutečnost, že 
v připravované novele zákona o NSA je jednou 
z podmínek předsednictví titul magistra, což ne-
splňuje.

„Mohl bych samozřejmě čekat, až zákon vejde 
v platnost. Aby však byla zaručena kontinuita, 
přišel jsem za premiérem a sám mu nabídl tuto 
možnost. Nové vedení tak alespoň bude mít čas 
seznámit se s chodem agentury ještě před začát-
kem nového roku,“ vysvětlil své rozhodnutí rezig-
novat Filip Neusser, jenž převzal vedení agentu-
ry v květnu 2021 po Milanu Hniličkovi.

„Ve sportovním prostředí není dobrá atmosfé-
ra. Vláda se snaží vnést do tohoto prostředí sta-
bilitu a také, aby bylo efektivní. Dospěli jsme 
k závěru, že v této chvíli bude lepší, když sou-
částí bude i změna vedení,“ vysvětlil premiér 
Petr Fiala důvody pro chystanou novelu zákonu 
o NSA. Ta má podle něj přinést koncepční změny 
a podpořit profesionalitu rozhodování. S tím sou-
visí i zřízení dozorčí rady, která bude kontrolovat 
vyplácení dotací a chod agentury. Chystaná no-
vela se dotkne rovněž personální části agentury.

Nástupce jmenovala vláda
Na svém jednání 23. listopadu vláda jmenovala 

novým předsedou NSA Ondřeje Šebka, předsedu 
Českého veslařského svazu. Ten od loňského květ-
na vedl veslařský svaz a mimo jiné v minulosti pra-
coval s přestávkami více než dvacet let v různých 
funkcích v pardubickém hokejovém klubu – byl také 
členem výkonného výboru hokejového svazu.

„Je to zkušený manažer, který se ve sportu 
pohybuje celou profesní kariéru a má zkušenosti 
z různých sportovních aktivit. Jsem přesvědčen, 
že nový předseda vnese do NSA také klid a rozva-
hu a bude ji spravovat způsobem, aby agentura 
plnila svoji funkci ve prospěch českého sportu 
i společnosti,“ uvedl při jmenování premiér Petr 
Fiala.

Vizitka nového předsedy
Mgr. Ondřej Šebek (*1972) je absolventem 
Sportovního gymnázia v Pardubicích. Poté vy-
studoval FTVS Univerzity Karlovy, obor Man-
agement sportu. Po studiu v roce 1995 nastou-
pil do pardubického hokejového klubu, kde 
postupně pracoval jako pracovník marketingu 
(1995–2001), obchodní manažer (2003–2011) 
a generální manažer (2012–2015). 

V letech 2011–2012 pracoval na Českém svazu 
ledního hokeje (ČSLH) jako ředitel agentury 
Pro Hockey. Od roku 2012 do roku 2016 byl 
také členem Výkonného výboru ČSLH. Od lis-
topadu 2017 do 2019 působil jako provozně-
-ekonomický manažer hokejového klubu Dyna-
ma Pardubice. 

V minulosti vesloval a také trénoval. V květnu 
2021 byl zvolen předsedou Českého veslař-
ského svazu. Do letošních komunálních voleb 
zastával v Pardubicích za ODS pozici místosta-
rosty prvního městského obvodu i ředitele Roz-
vojového fondu Pardubice.

Autor: KT ČUS
Foto: Český veslařský svaz

Ondřej Šebek, nový předseda Národní 
sportovní agentury
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Předseda FAČR Petr Fousek oslavil  
životní jubileum

Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace ČR a člen Výkonného 
výboru České unie sportu oslavil 19. listopadu životní jubileum –  
60 let. V pořadí sedmý předseda FAČR předtím působil jako gene-
rální sekretář svazu a od roku 1994 také v orgánech FIFA a UEFA 
jako delegát, člen panelu administrativních expertů UEFA, inspektor 
stadionů nebo instruktor FIFA pro management a administrativu. Ab-
solvoval mise v 19 zemích Asie, Afriky a Evropy. Ke gratulantům se 
přidává i redakce zpravodaje!

Národní sportovní agentura a Antidopingový vý-
bor ČR v rámci předsednictví České republiky 
v Radě Evropské unie uspořádaly 8. listopadu 
mezinárodní antidopingovou konferenci, která 
se konala v pražském hotelu Diplomat a zúčast-
nilo se jich více než 100 delegátů. 

Předseda NSA Filip Neusser zahájil konferenci 
společně s ministrem školství Vladimírem Balašem, 
ředitelem Georgem Haeuslerem z Evropské komi-
se zodpovědným za sport a prezidentem Světové 
antidopingové agentury WADA Witoldem Bańkou. 

Jednalo se o historicky první mezinárodní kon-
ferenci o antidopingu, které se zúčastnili delegáti 
členských států EU, WADA, antidopingových orga-
nizací, Evropské komise a Rady Evropy. V rámci 
pracovních panelů se hovořilo o rozvoji mládeže, 
který je pro všechny členské státy velmi důleži-
tý, stejně tak jako čistý sport bez dopingu a s tím 
související zdravý životní styl. Současně proběh-
ly panely o ochraně osobních údajů v souvislosti 
s antidopingovými pravidly a o správě antidopin-
gového systému.

Zdroj: Národní sportovní agentura

NSA uspořádala mezinárodní  
antidopingovou konferenci
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Sport musí být silnější při vyjednávání se státem,  
zaznělo na celostátních poradách ČUS

Financování sportu v Česku je stále v kritické si-
tuaci, v očích vládních politiků není tato oblast 
prioritní, fungování Národní sportovní agentury 
se musí ještě více zprofesionalizovat a řešením 
je samostatné ministerstvo. Na tom se shodli 
účastníci celostátních porad České unie spor-
tu, kde diskutovali zástupci sportovních klubů 
a svazů. 

„Společně s vámi musíme postupovat razantně 
a jednotně. To je jediným klíčem. Hlavním cílem 
je výrazně navýšit rozpočet na příští rok a bavit 
se s politiky o konkrétních možnostech pro vznik 
samostatného ministerstva sportu,“ prohlásil Mi-
roslav Jansta, předseda České unie sportu. Spo-
lečně s ním by s politiky podle něho měli pravidel-
ně vyjednávat také Petr Fousek, 
předseda Fotbalové asociace ČR, 
a Libor Varhaník, šéf Českého at-
letického svazu. 

Sportu chybí silné zastání
Sport a pohybové aktivity jsou 

v Česku dlouhodobě podfinanco-
vané, činnost a rozvoj leží řadu 
let zejména na dobrovolnících. V letech pande-
mie a energetické krize se podpora nelepší, na-
opak. „Sport je v rámci státního rozpočtu opět 
na neinvestičních, tedy hlavních, provozních 
dotacích krácen. Hlavním důvodem je fakt, že 
nám schází ministr, který by za sport, sportovní 
spolky, sportování dětí a dobrovolníky ve sportu 
bojoval,“ shrnul zásadní problém Miroslav Jansta, 
který v posledních týdnech tuto situaci se zástup-
ci politických stran probíral. 

Podle předsedy ČUS se v kritických chvílích 
projevuje, že sport nemá silné zastání ve vlá-
dě. Politici většinou znají sport pouze povrch-
ně, nedoceňují jeho potenciál a zejména pře-
sah do zdravotnictví. 

„Za sport je odpovědný především premiér 
Petr Fiala, který ho ale nestíhá významně řešit. 
Proto chceme nejlépe samostatné ministerstvo, 
do jeho vzniku by bylo nejlepší, kdyby Národní 
sportovní agentura dočasně přešla třeba pod mi-

nisterstvo financí. Potřebujeme mít při vyjedná-
vání o rozpočtu mnohem silnější pozici,“ dodal 
předseda ČUS, podle něhož jsou současné pod-
mínky neúnosné. „V roce 2021 jsme měli jede-
náct miliard korun, letos máme šest a v příštím 
roce dokonce na činnost méně jak pět miliard. 
S tímto rozpočtem v době krize někteří pro-
vozovatelé sportovišť nepřežijí, sport přijde 
o další dobrovolníky a nabídka pro sportování 
rozhodně nemá šanci se rozvíjet.“

Samostatné ministerstvo jako hlavní řešení
Představitelé vládních stran již konzultovali se 

zástupci České unie sportu možný postup k vytvo-
ření samostatného ministerstva sportu. „Veškeré 
podklady k tomu máme vytvořené, reálně se 

o tom ale budeme bavit až před 
volbami do poslanecké sněmovny. 
Je potřeba v tom provést osvětu 
a postupovat jednotně,“ vysvětlil 
Miroslav Jansta. 

Nutnost silnějšího postavení 
sportu při politickém jednání po-
tvrdil i Ivo Kaderka, prezident 

Českého tenisového svazu, evropského teni-
su a místopředseda ČUS. „V rámci financování 
sportu jsme v nejhorší situaci za 25 let. Přitom 
jsme jedna z nejsilnějších organizací v Česku, 
sdružujeme více než milion sportovců. Musí-
me být slyšet a upozorňovat na naše problémy. 
Snažil jsem se politikům vysvětlit, že je nynější 
stav neudržitelný, mluvil jsem také s hejtmany. 
Všichni jsou z aktuální situace hotoví,“ dodal Ivo 
Kaderka. 

V předešlých týdnech jednali s politiky za spor-
tovní prostředí společně zástupci České unie spor-
tu, České obce sokolské a Sdružení sportovních 
svazů ČR. „Ten tlak po našich mediálních aktivi-
tách zafungoval. Rád bych, aby na vyjednávání 
pravidelně chodili také Petr Fousek z fotbalu 
a Libor Varhaník z atletiky. Oba jsou autorita-
mi ve výkonných výborech České unie spor-
tu a Českého olympijského výboru, kam byli 
zvoleni. Zastupují jak týmový, tak kolektivní 
sport,“ dodal Miroslav Jansta. 
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„Jsem zastáncem toho, abychom vyjednávali 
mnohem intenzivněji – a na všech úrovních,“ sou-
hlasil Petr Fousek, předseda FAČR. 

Diskriminace menších sportovních svazů
Na celostátních poradách se rovněž probírala 

situace Národní sportovní agentury, zejména pak 
změna v jejím vedení. Aktuálně nově jmenovaný 
předseda Ondřej Šebek, předseda Českého veslař-
ského svazu, se měl porady účastnit. „Omlouval 
se mi s tím, že musí být účasten v poslanecké 
sněmovně. Je však nutné, aby NSA co nejdříve 
zvýšila svůj výkon, personálně posilnila, zača-
la co nejdříve fungovat Národní rada pro sport 
a předložil se akční plán na další roky,“ sdělil 
Miroslav Jansta. 

Hojně diskutované byly problémy menších 
sportovních svazů, z nichž některé se letos neo-
čekávaně objevily v pozici neoprávněného žada-
tele o státní dotace. Ačkoliv zástupci NSA dodnes 
nevysvětlili, proč byla kritéria malým svazům na-
stavena diskriminačním způsobem. 

„Menší sportovní svazy byly významně po-
kráceny bez informací v předstihu, takhle se to 
dělat nemá. Takové změny se musí říkat a pro-
bírat alespoň tři roky dopředu. I když stát bude 
připravovat prioritizace sportu, žádný svaz 
nemá být v prostředcích na činnost a rozvoj 
krácen. Není možné, aby se sešli tři-čtyři úřed-

níci a rozhodli sami o takových změnách. Je to 
typicky záležitost akčního plánu NSA, který by 
měla schvalovat vláda. NSA je pak servisní úřad, 
který má naplňovat státní politiku a fungovat pro 
sportovní prostředí,“ kritizoval Miroslav Jansta, 
předseda České unie sportu, která letos pomohla 
poškozeným svazům finančními půjčkami z re-
zervního fondu. „O pomoci budeme i nadále jed-
nat. V ohrožení jsou tisíce sportovců nepodpoře-
ných sportovních odvětví.“ 

 Program na provoz a údržbu byl měl  
být vyplacen
Traumatickou komplikací jsou pro kluby s vnitř-

ním sportovištěm dramaticky zvýšené výdaje 
za energie. NSA vypsala samostatný dotační pro-

gram na provoz a údržbu, 
jehož vyplácení se ale kvůli 
schvalování novely státního 
rozpočtu na rok 2022 po-
zdrželo. Na Servisní centra 
sportu se tak obracejí denně 
se znepokojením předsedo-
vé klubů nebo jednot. 

„Po komunikaci se zástupci 
agentury mám informace, že 
by se program na tyto pro-
vozní výdaje měl stihnout vy-
platit do konce tohoto roku. 
Upozornili jsme na to, jak 
klíčové tyto dotace jsou,“ 
dodal Miroslav Jansta. 

ČUS společně s dalšími 
bude jednat s NSA a s mini-
sterstvem financí o navýše-

ní rozpočtu pro sport, případně pak o přesunu 
investičních peněz do provozních neinvestič-
ních položek na příští rok. Zároveň předseda 
ČUS pochválil velmi důležitou součinnost centrály 
ČUS se zástupci okresních sdružení a krajských 
organizací ČUS. Týkalo se to především sběru 
dat v rámci medializovaného průzkumu aktuální 
ekonomické situace klubů, zajištění informací 
k úpravě vládního nařízení k zastropování cen 
energií a při konzultacích s poslanci ve volebních 
regionech o potřebách sportu a přípravě státního 
rozpočtu na rok 2023. 

Autor: KT ČUS
Ilustrační foto: ČUS
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Listopadový kalendář projektu 
České unie sportu – Tipsport 
Sportuj s námi nabídl dvě desítky 
akcí. Nástup chladného počasí 
už vyhnal sportovce ze stadionů, 
bazénů a venkovních kurtů a na-
bídl jim především nejrůznější 
běžecké závody. A tam, kde to 
bylo možné, se vyznavači pohybu 
nastěhovali do hal. Nabízíme 
obrazovou připomínku někte-
rých událostí, kterou nám zaslali 
jejich organizátoři.

Šprtec, air hokej nebo táhlový hokej 
aneb 24 hodin stolního hokeje v Mostu 
opět přilákalo spoustu amatérských  
i profesionálních vyznavačů těchto her.

Foto: Tipsport Sportuj s námi

Na start závodu Petit Prix v okolí Jablonce nad 
Nisou se postavilo 545 orientačních běžců včetně 
mistra světa ze štafety z roku 2012 Tomáše Dlabaji.

Velká cena SK Čéčova v Českých Budějovicích 
prověřila 160 atletů ve sprintu na 60 m, běhu 
na 60 m překážek, ve výšce a v dálce.

Při Karlovarském krosu 
prověřila dokonale běžce 
všech věkových kategorií nejen 
náročná trať, ale také mrazivé 
počasí a čerstvě napadaný sníh.

Otrokovické svahy mají za sebou šest 

ročníků a pokaždé zaznamenaly na trati 

10 km jiného vítěze – letos se jím stal 

Jakub Janda (Rohálov Bike Team).
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Prosincový kalendář projektu 
Tipsport Sportuj s námi nabízí 

pětatřicet akcí

Konec letošního roku je doslova nabit sportovními událostmi. Prosincový kalendář projektu České 
unie sportu – Tipsport Sportuj s námi totiž nabízí pětatřicet nejrůznějších akcí po celé republice. 
Na své si přijdou samozřejmě zejména vyznavači běhů v přírodě, ale v nabídce jsou třeba soutěže 
ve stolním tenisu, atletice, parkouru, ledním hokeji, volejbalu a otužilci se už jistě chystají na Me-
moriál Jindřicha Nikodéma.

Výběr z nejzajímavějších akcí – prosinec 2022:
3. 12. Vyškovský Mikulášský běh běh Vyškov

3. 12. 18. ročník Mikulášské haly atletika České Budějovice

3. 12. 46. Mikulášský vodácký půlmaraton běh Hradec Králové

4. 12. Malá cena Velké verandy běh Choceň

4. 12. Bezpečné Jižní Město taekwon-do Praha

5. 12. Čertovský výběh aneb Rozsviť Pelhřimov běh Pelhřimov

6. 11. Pražský opičák bouldering Praha

6. 12. Mikulášská laťka atletika Tábor

16. 12. Talent Cup šachy Frýdek-Místek

17. 12. Memoriál Tomáše Bubláka hokej Brumov-Bylnice

22. 12. Vánoční cena v plavání „Plave celá rodina“ plavání Strakonice

22. 12. Vánoční turnaj pro příchozí stolní tenis Vlašim

26. 12. Štěpánský běh běh Prachatice

26. 12. Memoriál Alfreda Nikodéma otužilci Praha

26. 12. Běh o litultovickou vánočku běh Litultovice

31. 12. Silvestrovský výstup na Mehelník turistika Písek

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz nebo tipsport-sportujsnami.cz.

Pozvánka na TOP akce
VÁNOČNÍ CENA V PLAVÁNÍ SE SOUTĚŽÍ PLAVE 
CELÁ RODINA: Akce je určena pro zájemce všech 
věkových kategorií, zařazeny jsou i závody mentálně 
postižených. Nejdříve se představí děti na krátkých 
tratích (25 a 50 m) s vložkou závodů na 100 m doros-
tenců a dospělých. Poté následuje soutěž Plave celá 
rodina, kde podmínkou účasti jsou rodinní účastníci 
alespoň dvou generací. Při odchodu obdrží každý 
účastník živého kapra.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MEHELNÍK: Silvestrov-
ský výstup na Mehelník, který je nejvyšším vrcholem 
Píseckých hor, se tradičně koná poslední den roku. 
Akce je určena pro širokou veřejnost a všechny 
věkové kategorie. Trasa měří 15 km a je vedena 
krásnou přírodou. Společný start v 9 hod. od ZŠ 
Šobrova v Písku, ale lze jít kdykoliv i z jiných částí 
města. Na vrcholu bude účastníkům potvrzena účast 
od 8 h do 13 hodin.

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.tipsport-sportujsnami.cz
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Anketa Díky, trenére zná vítězku.  
Stala se jí karatistka Monika Vojtová

Vítězkou ankety Díky, trenére za rok 2022 se 
stala Monika Vojtová, trenérka karate z Českých 
Budějovic. Na Dni trenérů mládeže zaujala di-
váky i porotu svým osobním přístupem k dětem 
i originálními tréninkovými metodami. Akce Díky, 
trenére, kterou už od jejího vzniku před sedmi 
lety podporuje také Česká unie sportu, vyzvedá-
vá a oceňuje práci trenérů mládeže. 

„Den trenérů mládeže má za cíl vyzdvihnout 
práci všech trenérům mládeže. Dětem věnují 
spoustu času, jezdí s nimi na soustředění během 
dovolené a často je trénují úplně zadarmo. Bohu-
žel, někdy je za to zapomínáme pořádně ocenit. 
Proto v rámci akce Díky, trenére dáváme dětem 
i rodičům možnost poděkovat koučům za jejich 
úsilí. Velmi nás těší, že letos mladí sportovci vyjá-
dřili poděkování více než 340 z nich,“ uvedl Petr 
Rydl z komunikační agentury Konektor, zakladatel 
akce Díky, trenére.

Největší odměna? Radost z tréninků
Vítězka Monika Vojtová se trénování karate 

věnuje šestnáct let ve Fight clubu České Budě-
jovice. O jejím zápalu svědčí i to, 
že už tři týdny po narození prvního 
dítěte byla letos se svými svěřenci 
na letním soustředění. Kromě titu-
lu Trenérka mládeže roku získala 
také odměnu 50 000 Kč na zahra-
niční stáž a další rozvoj klubu.

„Karate je nedílnou součástí mého života 
a dětem se snažím předávat nejen svoje zku-
šenosti, ale hlavně lásku k pohybu. Nejvíc mě 
proto baví, když mají z tréninků radost. Zároveň 
nechci vychovávat jen dobré sportovce. Mým 
cílem je vymýšlet takové metody, aby z dětí 
byli celkově lepší lidé a aby samy sobě věřily. 
Poděkování od mých svěřenců i vítězství na Díky, 
trenére beru jako motivaci, že má moje snažení 
smysl,“ radovala se z prvenství Monika Vojtová, 
několikanásobná mistryně ČR v disciplínách kata 
a kumite. V patnácti letech se stala historicky 
nejmladší držitelkou mistrovského černého pásu 
v České republice. Po skončení profesionální 
kariéry pracuje jako policistka a podobně jako 

i většina ostatních nominovaných se trénování 
věnuje ve volném čase. 

Premiéra Ceny za nekonečný přínos
Ze všech nominovaných vybrala porota opět 

osmičku finalistů – čtyři trenéry a čtyři trenér-
ky. Po dvou zástupcích měl hokej a baseball (oba 
baseballisté navíc přijeli z Brna, každý však z ji-
ného týmu). Do finále se dostali také trenéři la-
krosu a házené. Všichni finalisté se svými svěřenci 
předvedli pečlivě nacvičené vystoupení. Porota 
pod vedením hokejového trenéra a mentálního 

kouče Mariana Jelínka vybrala 
do závěrečného finále čtyři postu-
pující.

Kromě Vojtové jimi byli podě-
bradský trenér hokejistů Martin 
Pánek, kouč házenkářů z Liberce 
Matěj Ploch a baseballistka Mar-

tina Hánová z celku Hroši Brno. Ti si vylosovali 
svěřence ostatních soutěžících a spolu s nimi si 
museli poradit se třemi úkoly. Ve vyrovnané a na-
pínavé soutěži své trenérské zkušenosti nejlépe 
uplatnila Vojtová. Navíc získala i cenu Trenér 
sympaťák a odměnu 15 000 Kč. 

Titul Trenérka srdcařka a poukaz na 50 000 Kč 
na nákup sportovního vybavení si zase odnesla Ka-
rolína Soukupová. Ta ve středních Čechách trénu-
je netradiční sport – krasobruslení na kolečkových 
bruslích. Vůbec poprvé byla vyhlášena také Cena 
za nekonečný přínos. Získala ji Jaroslava Pavlovi-
čová, která učí děti gymnastiku už 58 let. 

Zdroj a foto: Díky, trenére
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Schváleno! Čeští sportovci budou v zahraničí  
vystupovat pod názvem Czechia

Konečně se našlo řešení! Česká republika bude 
nově na sportovní scéně vystupovat pod jedno-
slovným názvem Czechia / Česko. Výkonný vý-
bor Českého olympijského výboru (ČOV) totiž 
počátkem listopadu tento název schválil a požá-
dá Mezinárodní olympijský výbor, aby ho zapsal 
do mezinárodní sportovní databáze, v níž na-
hradí dosud užívané pojmenování Czech Repub-
lic. Platí přitom, že Česká republika je politický 
název, zatímco Česko zeměpisný.

Už na dubnové konferenci na Ministerstvu za-
hraničních věcí ČR v tomto roce věnované pro-
blematice pojmenování Czechia / Česko postupný 
přechod na jednoslovný název podpořili funkcio-
náři z různých sportovních svazů. Například spor-
ty jako basketbal, hokej a fotbal začaly už dříve 
jednoslovný název Česko používat. Navíc se běž-
ně prosazuje také v diplomacii. 

Změna názvu v databázi, z níž se vychází při 
tvorbě sportovních výsledků, by neměla trvat 
dlouho. „Jedná se o formální krok, který je mož-
né realizovat během pár týdnů,“ dodal Roman 
Kumpošt.

Pod názvem Česko, případně jeho anglickým 
ekvivalentem Czechia, by mohla česká výprava 
vystupovat už na Letních olympijských hrách 
2024 v Paříži. Změna názvu však pro sportovní 
svazy přináší také náklady na nové vybavení pro 
národní týmy napříč věkovými kategoriemi. 

Několikaletá (marná) snaha
Listopadovým hlasováním výkonného výboru 

ČOV tak skončila několikaletá snaha po sjedno-
cení jednoslovného názvu České republiky při 
mezinárodních akcích. Používat zkrácený název 
země bylo politické rozhodnutí platné už několik 

let. Předseda ČOV Jiří Kejval se k jeho 
podpoře zavázal v memorandu, které 
v listopadu 2015 podepsal spolu s teh-
dejším ministrem zahraničí Lubomírem 
Zaorálkem.

Boj o to, aby tento dokument vstoupil 
v platnost i v případě reprezentaci ČR 
na olympijských hrách, trval až do le-
tošního roku. K velkým kritikům „odmí-
tací strategie“ ze strany ČOV patřil na-
příklad i předseda ČUS Miroslav Jansta. 
Uskutečnila se dokonce anketa, do níž 
se zapojily čtyři desítky sportovních 
svazů a organizací. Proti zkrácenému 
názvu Czechia se přitom vyjádřili jen 
boxeři.

O jednoslovném názvu se hlasovalo na jedná-
ní exekutivy ČOV už v polovině června letošního 
roku v rámci materiálu Jednotná prezentace re-
publiky ve sportu doma i v zahraničí, který však 
nebyl schválen. Chyběl při tom jediný hlas – para-
doxně ten Jiřího Kejvala, který se zdržel hlasová-
ní. Tento postoj následně vyvolal značnou kritiku 
a rozhořčení. 

Autor: KT ČUS
Foto: Ročenka ČUS

Jednoslovný název Česko začali jako jedni  
z prvních používat basketbaloví reprezentanti

„Navazujeme na postup ministerstva zahrani-
čí, které tuto změnu provedlo již na půdě OSN či 
NATO. Stejný název přijala na mezinárodní úrovni 
přirozeně i řada dalších organizací, takže nyní ná-
sleduje logické vyústění i ve sportu. V našem pří-
padě se pro tuto změnu vyslovila naprostá většina 
olympijských sportů,“ uvedl Roman Kumpošt, 
místopředseda ČOV pro mezinárodní vztahy.

http://www.colmex.cz
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Diskuse koaličních poslanců aneb Novela zákona  
o podpoře sportu prošla druhým čtením

Návrh poslanců vládní koalice si klade za cíl 
zlepšit a zefektivnit fungování Národní spor-
tovní agentury, zpřesnit systém pravomocí 
ohledně řízení školního a vysokoškolského 
sportu a zrušit zákonnou povinnost zpracová-
vat plán rozvoje sportu v každé obci. Povin-
nost zůstane pouze obcím s rozšířenou působ-
ností. Před druhým čtením autoři zapracovali 
všechny čtyři připomínky, které vláda k návr-
hu měla.

„Oproti jiným ústředním orgánům státní sprá-
vy v dosavadní organizační struktuře NSA chybí 
jakýkoliv kolektivní řídící či kontrolní orgán. Ne-
jasně je také definován vztah NSA a vlády při 
realizaci úkolů v oblasti sportu. To se, bohužel, 
během tří let existence agentury proje-
vilo tím, že nefungovala optimálně 
– docházelo k pozdnímu vyhlašo-
vání dotačních výzev a jejich vy-
hodnocování, nedostatky kon-
statovala také veřejnosprávní 
kontrola ministerstva financí. 
Námi navržená novela se snaží 
vytvořit organizační předpo-
klady pro nápravu tohoto sta-
vu,“ uvedl David Šimek, posla-
nec za KDU-ČSL.

Rada a dozorčí komise
„Mezi hlavní konkrétní změny týkají-

cí se NSA je zřízení tříčlenné rady, která bude 
tvořena předsedou, místopředsedou a členem. 
Na všechny členy rady budou kladeny vyš-
ší požadavky, co se manažerských zkušeností 
z oblasti sportu týká, přibude také povinnost 
pravidelně komunikovat se sportovními organi-
zacemi, kraji a obcemi. Zároveň ale rada zís-
ká větší pravomoci,” vysvětlil poslanec Jakub 
Janda (ODS).

„Novinkou je také zřízení dozorčí komise, která 
bude zárukou permanentního a účinného dohledu 
nad provozem agentury. Jmenování jejích členů 
bude výhradně pravomocí parlamentu, každá 
z komor bude volit pět. Vláda tedy nebude mít 
na složení dozorčí komise žádný vliv, což ještě 

více posílí kontrolní roli tohoto nově zřizovaného 
orgánu,” dodal Jakub Janda.

„Český sport má za sebou velmi těžký rok, z na-
šeho úhlu pohledu BSA úplně nefungovala. Byli by-
chom rádi, aby jednotlivé dotační programy byly 
předvídatelné, transparentní, spravedlivé a sro-
zumitelné. A hlavně, aby byly zprocesované včas, 
což byl dosud největší problém. Věřím, že jdeme 
správným směrem,“ řekl jeden z předkladatelů 
novely za hnutí STAN Jan Lacina.

Hledat cesty k pohybu
„Naše vládní koalice situaci v českém sportu ak-

tivně a průběžně řeší. Pro všechny sportovní organi-
zace, které nejsou obchodní korporací, bez ohledu 

na jejich velikost a velikost jejich spotřeby 
energií, zastropovala vláda ceny elek-

třiny a plynu, což za celou republiku 
znamená ekonomickou pomoc čes-
kému sportu v řádu miliard korun 
a za jednotlivá sportovní zařízení 
v řádu stovek tisíc až jednotek 
milionů korun,“ připomněl Karel 
Haas (ODS), poslanec a člen sně-
movního podvýboru pro sport. 

„Pandemie ještě více prohlou-
bila dlouhodobý problém, kterým 

je dětská obezita. Děti a dospívající 
po Covidu sportují mnohem méně. Stěžej-

ním úkolem NSA je podporovat mládežnické orga-
nizace a zároveň usilovat o to, aby děti nacházely 
cestu k pohybu. Bohužel, agentuře se to v minu-
losti kvůli nedostatku financí nedařilo dělat vždy 
efektivně. Proto usilujeme také o navýšení pod-
pory sportu z původních 4,6 miliard korun v letoš-
ním roce na 6,9 miliard korun v roce 2023,“ dodal 
poslanec Pavel Klíma (TOP 09).

POZNÁMKA: ČUS není příznivcem této novely 
zákona o podpoře sportu, protože stávající si-
tuaci sportu a jeho profinancování změny záko-
na nijak neřeší. Přesto ČUS uplatnila k návrhu 
novely víc jak deset připomínek, které autoři 
do textu zapracovali.

Zdroj: Parlamentní listy
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na potisk PVC plachet a bannerů

www.reklamniplachty.cz

Nejdříve se
registrujte jako

Premium Partner
(Tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu)

V košíku zajdejte
slevový kód

ČUS2022

Poté se přihlaste

Vyberte produkt
a zadejte rozměry.

Poté vložte produkt
do košíku.

Vyplňte další údaje
a odešlete

objednávku

Automaticky máte
nejlevnější

produkt na trhu!

bannery na anonce akce, zápasu, turnaje, závodu označení startu a cíle, navigace v rámci areálu

reklamní bannery: komunikace a vizibilita komerčních, mediálních a ostatních partnerů

mesh (prodyšné) bannery s potiskem na ploty areálů, oplocení sportovišť, ochrana travnaté plochy prostor střídaček

a mnohem více...

Objednat můžete také mailem na obchod@reklamniplachty.cz.
Nezapomeňte na slevový kód ČUS2022.

od 143 Kč/m2 od 98 Kč/m2 od 143 Kč/m2 od 350 Kč/m2

PVC banner
PREMIUM
Kvalitní litý PVC banner s UV
tiskem vhodný pro dlouhodo-
bé kampaně.

PVC banner
PROMO
Laminovaný PVC banner se
solventním tiskem vhodný pro
krátkodobé kampaně.

PVC banner
MESH
Vzdušný a lehký PVC banner
s tiskem vhodný pro opravdu
velké plochy.

PVC banner
REFLEX
Reflexní PVC banner se sol-
ventním tiskem vhodný do
tmy, protože odráží světlo.
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Užijte si Vánoce na ledě,
hřišti nebo v ringu

Vstupte do prémiového světa sportu

idnes.cz/premium
Automaticky získáte neomezený prí̌stup na

Přednostní
vstupenky

Prémiový
obsah

Noviny
a časopisy

Filmy
zdarma

iDNESPremium
Sport

Knihy
zdarma

iDNESPremium
Zdraví

Audioknihy
zdarma

... a mnoho
dalšího


