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Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK
Rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků
a pobočných spolků. POZOR: za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti
zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři).
Svazy a TJ/SK se zaměstnanci tak mají povinnost zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance
(na odborném pracovišti, nebo samotestovací sady) a od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného
zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. Celé znění opatření ministerstva zdravotnictví naleznete ZDE.

Foto na titulní straně: Fotbalisté Slavie Praha dosáhli v březnu skvělého úspěchu, když vyřazením
Glasgow Rangers postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy. Výborné výkony v jejich sestavě podává také
útočník Jan Kuchta (na snímku).
Foto: fotomaly.cz
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Výkonný výbor ČUS oznámil termín
39. valné hromady – uskuteční se 23. června
Vzhledem k platnosti aktuálních vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie
sportu, plánovanou na 16. března 2021, uskutečnit v prezenční podobě.
S využitím zkušeností z předchozích měsíců
a také velmi podrobných písemných podkladů,
připravených pro členy výboru, vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu
s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam.
Mohla tak být bezodkladně schválena důležitá
rozhodnutí pro chod organizace. Členové VV
ČUS obdrželi veškeré písemné podklady k posouzení a rozhodování v předstihu a ve všech
případech se jednalo o materiály, připravené
pro plánovaný program řádného zasedání výkonného výboru, které se mělo konat 16. března 2021.
Rozhodování VV ČUS předcházelo zveřejnění
společné tiskové zprávy České unie sportu a České obce sokolské, kterou nejvyšší představitelé
obou spolků adresovali v průběhu jednání Národní
rady pro sport 10. března Národní sportovní agentuře. Miroslav Jansta navrhl, aby agentura navýšila o padesát procent plánovanou alokaci v letos obnoveném dotačním programu na provoz
a údržbu sportovních zařízení, v němž je pro
tento rok vyčleněno zhruba 400 milionů korun.
Argumentem je nejen stáří a zanedbanost sportovní infrastruktury, ale především skutečnost,
že sport se v období koronavirové pandemie ocitl
v kritické situaci, kdy většina sportovních subjektů nedosáhla na kompenzační covidové programy,
protože nesplňovala podmínky stanovené pro příjemce.
VV ČUS svým rozhodnutím svolal 39. valnou
hromadu ČUS a stanovil její termín na středu
23. června 2021. Současně schválil předběžný
návrh programu jednání i návrh harmonogramu přípravy valné hromady. V této souvislosti vzal na vědomí osnovu připravované Zprávy
o činnosti VV ČUS od 38. valné hromady konané
v červnu 2020. První verze zprávy bude hotová
v dubnu.
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Výkonný výbor vzal rovněž na vědomí první
verze Zprávy o hospodaření ČUS a Zprávy o stavu
majetku ČUS k 31. prosinci 2020 a uložil řediteli ekonomických agend Pavlu Bendovi zpracovat
obě finální verze určené pro 39. Valnou hromadu
ČUS tak, aby byly k dispozici na schůzi VV ČUS 18.
května. I z první verze zprávy o hospodaření je
již patrné, jak vysoké ztráty způsobila ČUS vládní opatření v podobě uzavření sportovišť. I přes
podporu z dostupných kompenzačních programů
je ve srovnání s předchozími roky předpokládaný
propad v řádu čtyř desítek milionů korun.
Vzhledem k tomu, že dosud není k dispozici
letošní státní dotace pro zastřešující sportovní
organizace, kterou ČUS využívá pro financování svých územních pracovišť, rozhodl VV ČUS
o jejich předfinancování z vlastních zdrojů.
Provoz okresních a krajských pracovišť ČUS je
důležitý především pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, kterým poskytuje administrativní
podporu. I v tomto složitém období pandemie covidu, výrazně ovlivňujícím výsledky hospodaření,
ČUS ze svých rezerv poskytne letos už druhou zálohu na činnost Servisních center sportu ve výši
14,8 milionu korun, aby nebyla narušena jejich
činnost. Každé krajské pracoviště obdrží 200 000
Kč a každé okresní pracoviště 150 000 Kč.
VV ČUS schválil také žádosti České gymnastické federace a České federace Spastic Handicap o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu
sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši
jednoho milionu, resp. 750 000 korun. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů
s účastí českých reprezentantů na vrcholných
mezinárodních gymnastických soutěžích a mezinárodních akcích ve sportu handicapovaných (atletika, lukostřelba, boccia, cyklistika, lyžování)
v letošním roce v rámci příprav na nadcházející
olympijské a paralympijské hry.
I přes stále nepříznivý epidemiologický vývoj
a nejistotu při organizaci sportovních podniků VV
ČUS schválil také návrh čtyřiceti akcí do projektu
ČUS Sportuj s námi na měsíc duben 2021.
Autor: KT ČUS
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ČUS a Sokolové vyzvali Národní sportovní agenturu
k vyšší podpoře údržby a provozu sportovišť
Mnohé sportovní kluby, tělovýchovné, tělocvičné jednoty a sokolovny jsou dlouhou dobu
bez finančních prostředků a ocitly se na dně.
Kvůli koronavirové pandemii musí být sportoviště pro amatéry a veřejnost zavřené, provozovatelé nemají žádné tržby a řada z nich stále
neobdržela od státu kompenzace ani za loňský
rok. V mnoha případech totiž sportovní kluby
nesplňovaly specifika covidových programů.
Česká unie sportu společně s Českou obcí sokolskou vyzvala Národní sportovní agenturu, aby
navýšila o padesát procent plánovanou alokaci
v letos obnoveném dotačním programu na provoz a údržbu sportovních zařízení. Ta je naplánovaná na 400 milionů korun.

„Jsme moc rádi, že agentura tento klíčový
program po několika letech znovu vypsala, je to
známka odborného zájmu o problematiku, ale
navržená alokace by se podle nás měla navýšit.
A to také z toho důvodu, že většina sportovních
subjektů nesplňovala podmínky pro kompenzace
z covidových dotačních programů. Jsme v kritické situaci, protože mnoho jednot za poslední
čtyři roky nedostaly žádný příspěvek od státu
na údržbu. A to je průměrné stáří českých sportovišť téměř 50 let. Proto je naše představa ra-
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zantního navýšení letošního programu na provoz
a údržbu,“ prohlásil Miroslav Jansta.
Návrh předsedy ČUS společně s Hanou Moučkovou, starostkou České obce sokolské, vznesli
během středečního jednání na Národní radě sportu. „Také sokolovny po celé republice podporu
z nového programu nedočkavě vyhlížejí. Je to po
dlouhodobém výpadku tohoto programu zásadní
posun, za který jsme rádi. Obzvláště v této situaci je potřeba, aby sportovní infrastruktura dostala výraznou podporu. Věřím, že se to společnosti
mnohonásobně vrátí,“ prohlásila starostka ČOS.

Státní podpora nezohledňuje specifika

Státní podpora klubů v této krizové době nezohledňuje zcela specifika sportovních klubů
a jednot, které nejsou podnikatelskými subjekty, a nesplňují podmínky oprávněného příjemce dotace. Kluby mohou sice čerpat kompenzace
na počet zaměstnanců, to je ale pro neziskové
spolky s většinou zaměstnanců na DPČ nebo DPP,
obrovský problém. A tyto subjekty musí financovat základní provozní náklady včetně služeb, a to
i když se nesportuje. Navíc se v některých případech starají o rozlehlé sportovní areály, nikoliv
jen o jednotlivé sportoviště.
„Sportoviště jako tenis, beachvolejbal, badminton nebo florbal mají náklady na metr čtvrteční v podobě 4 korun na den. Jedná se o fixní
náklady bez výplat a mezd,“ prohlásil Jakub Strnad, výkonný sekretář SK Hamr. „V našem případě to dělá nějakých 130 tisíc korun denně a jsme
zavření 130 dnů – vynaložili jsme tedy za toto
období na fixních nákladech téměř 17 milionů korun. Jen částečně si můžeme pomoci dotačními
programy jako Covid-nájemné a Covid-uzavřené
provozy, ale ne všechny spolky na tyto programy
dosáhnou, protože podnikají.“
Mnohým klubům stále nejsou uhrazeny náklady za podzimní a zimní období, pokud jsou od 9.
října 2020 uzavřeny. „Za energie a nájemné platíme stovky tisíc korun ročně. Situace je příšerná,
musíme si neustále půjčovat z jiných zdrojů. Pro
neziskové sportovní spolky je to neudržitelné,“
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popsal Tomáš Cvikl, předseda Squashclubu Strahov. „V tuto chvíli nemáme skoro žádný příjem,
ale platit náklady za energii a podobně musíme.“

Kluby jsou kousek od krachu

Jedním z řešení je právě program na provoz
a údržbu sportovišť, který obnovila na letošní rok Národní sportovní agentura. Podle ČUS
a ČOS je v něm alokace nedostačující, jen z ČUS
požádalo o dotaci téměř dva tisíce klubů, a určitě se nepodaří zasanovat potřeby TJ/SK, které jsou kousek od krachu. A nepomohou jim ani
příspěvky od členů.
„Bohužel u některých klubů probíhají spory –
rodiče chtějí vrátit peníze za členské příspěvky,
protože v současné době není možné s dětmi
trénovat. Přitom praxe v neziskových spolcích je
taková, že se platí jednou za rok členské příspěvky, aby mohli být zájemci součástí sportovního
spolku. To někteří rodiče nechápou,“ vysvětlil Vít
Mařík, předseda Beachclubu Strahov.
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Vážnou situaci dokladuje i starosta nejpočetnější sokolské jednoty Sokol Brno I. „Vzhledem k naprosto utlumené činnosti a uzavření našich prostor
jsme v dluhu více než jeden a půl milionu korun,
a to právě v oblasti provozu a údržby. Bohužel se
na tyto náklady nedají použít peníze z programu
Můj klub. Nový program tedy určitě využijeme do
maximální míry,“ konstatoval Martin Vlk.

Reakce NSA? Peníze netiskneme…

Navýšení prostředků na provoz a údržbu však
zatím Národní sportovní agentura neplánuje.
„I přes to, že jsme navýšili rozpočet sportu oproti
minulému roku o čtyři miliardy, tak zatím u všech
našich programů zaznamenáváme vyšší poptávku, než je alokace programů. My si však peníze
netiskneme, takže nemůžeme navyšovat alokaci
každého programu. Je potřeba dodržovat vládou
schválený rozpočet,“ uvedl v reakci na výzvu
mluvčí NSA Jakub Večerka.
Autor: KT ČUS
Foto: archiv

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.
Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.
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Do sportovních klubů míří dotace od NSA –
ČUS vyřizovala 500 dotazů denně
Česká unie sportu pozitivně hodnotí skutečnost,
že v průběhu měsíce března úspěšně pokračovalo rozesílání státní podpory na činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Letos je
poprvé program Můj klub zcela v režii Národní
sportovní agentury, která finanční příspěvky začala rozesílat už koncem února.
„Jde o značný posun k lepšímu, protože
v minulých letech obdržely kluby a tělovýchovné jednoty státní
dotace z ministerstva
školství převážně ve
druhé půlce roku, někdy i v listopadu. Doufáme, že se podaří vyplatit všechny žadatele
včas, ideálně do konce
března. Zaznamenali
jsme rovněž informace, že v současné době bylo
zahájeno rozesílání dotací také pro národní sportovní svazy,“ prohlásil Jan Boháč, generální sekretář ČUS.
Přímou státní podporu do sportovních klubů
a jednot vybojovala před několika lety Česká unie
sportu. Její okresní a krajská servisní centra
navíc vypomáhají po celé republice s žádostmi
o dotace všem TJ/SK, a pokud požádají, tak rovněž i Sokolům či spolkům a klubům, které nejsou
sdruženy v žádné ze zastřešujících organizací.
Situace letos nebyla jednoduchá, protože sportovní prostředí si muselo zvykat na odlišný systém,
který nově nastavila Národní sportovní agentura.
„Žádosti o dotace se podávaly přes nově vzniklý rejstřík sportu, který agentura v krátké době po
přebrání od ministerstva školství vytvořila a který
ze začátku nebyl zcela přizpůsobený a odzkoušený. Vše se ladilo za pochodu a naši kolegové
z územních pracovišť odbavovali enormní množství dotazů – v případě dotace Můj klub 2021 se
jednalo až o 500 asistencí denně,“ popsal situaci
Tomáš Maurer, vedoucí oddělení managementu
sportu ČUS.
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Servisní centra ČUS tak významným způsobem
pomohla odbavit žádosti o dotace na rok 2021
a snížit jejich chybovost. Předsedům klubů se
pomáhalo například s migrací jejich dat ze starší
verze rejstříku, konzultovaly a doporučovaly se
konkrétní postupy při vyplňování.
„Bez této součinnosti by byla v žádostech
řada chyb, docházelo
by ke zdržení v administraci a vyplácení žádostí
a část sportovních subjektů by možná nebyla
schopna o státní dotaci
bez podpory vůbec zažádat,“ konstatoval Jan
Boháč.
Česká unie sportu
v minulém roce provedla mezi členskými kluby a jednotami exkluzivní
průzkum. Na jednu z otázek, kdy v roce 2019 obdrželi dotaci, odpovědělo 31 procent zástupců TJ/
SK že až v listopadu nebo v prosinci! V září nebo
v říjnu ji pak dostalo 24 procent klubů a jednot.
„Dostali jsme dotace o dva až tři měsíce dříve,
než bylo doposud zvykem. Obdržet státní příspěvky v tomto období je určitě skvělé pro plánování
rozpočtu. Čím dříve máme rozpočtově zafixováno,
tím lépe,“ hlásil Petr Šotola z SK Volejbal Kolín.
„V jednom roce jsme čekali na peníze dlouho, přišly až v září nebo v říjnu. Hlavně do léta jsme neměli rozhodnutí, jestli nám peníze přijdou z MŠMT,
nebo ne. To bylo nejhorší a hodně nás to stresovalo,“ tvrdil Jan Šimon ze SCC Semily.
„Obdržet dotace v tomto čase by mělo být standardem. Když je to později, mnoho klubů pak nemá
moc z čeho žít. Třeba v roce 2019 dorazily přišly až
někdy v říjnu. Kdybychom nedisponovali svými úsporami, tak by to bylo špatné. Když státní příspěvky na
naši činnost přijdou v lednu a v únoru, nemusíme vše
platit z jiných účtů a vyřizovat si zápůjčky,“ prohlásil Petr Drobný z Basketbalového klubu Chomutov.
Autor: KT ČUS
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Covidová pandemie ničí hlavně lidi s obezitou.
Odborníci bijí na poplach: Každodenní pohyb je nutnost!
Zejména lidé s obezitou nebo s vysokou nadváhou mají největší problémy se zvládnutím nemoci Covid-19. Odborníci poukazují na to, že právě
tito lidé aktuálně z 80 % plní v současné době
oddělení jednotek intenzivní péče při hospitalizaci a je u nich mnohem menší procentuální
šance na přežití, pokud se dostanou do těžkého
stavu a musí být na plicních ventilacích. Alarmující čísla je podle nich třeba zvrátit, proto by se
lidé měli systematicky a každodenně věnovat
pohybu. A to i v lockdownu!
Aktuální statistiky ukazují, že nadváhou trpí
38 % Čechů a obezitou dalších 28 % – celkem se
tedy s váhou potýká 66 % obyvatel České republiky. Odborníci už léta poukazují na to, že obezita často stojí za dalšími zdravotními problémy.
A dnes varují i před její spojitostí s onemocněním
Covid-19.
„Obezita zvyšuje pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění Covid-19 zhruba o 70 % –
obézní pacient má riziko
komplikovaného průběhu
asi 1,7krát vyšší než jedinec s normální hmotností.
Nižší váhu a lepší kondici
získáme především tím,
že se budeme aktivně hýbat. Dobrá kondice snižuje
pravděpodobnost komplikací při průběhu onemocnění stejně, jako ji obezita zvyšuje,“ říká Václav
Bunc, vědecký pracovník
a profesor Fakulty tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
V březnu leželo v nemocnicích více než devět
tisíc pacientů s covidem-19 a zdravotní stav zhruba dvou tisíců z nich vyžadoval intenzivní péči.
Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací
a statistiky Ladislava Duška šlo převážně o pacienty s nadváhou a obezitou. Pouze 20 % pacientů
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na JIP mělo běžnou tělesnou hmotnost, ostatní
vykazovali nadváhu a obezitu.
Odborníci dlouhodobě poukazují na to, že lidé
by průběh nemoci Covid-19 nejspíš zvládli mnohem lépe, kdyby měli lepší kondici a věnovali se
pravidelnému, byť i nenáročnému pohybu.

Děti tloustnou a ztrácejí zájem o sport

„Stát zcela opomněl pojmout sport jako důležitou prevenci pro zdraví. Malá pohybová
zdatnost populace způsobuje prokazatelně miliardové škody českému hospodářství a nyní se
ukázalo, jak velký problém to je,“ uvádí Miroslav Jansta, podle něhož stát nereagoval na podněty z veřejného a spolkového sektoru. „Několik
let jsme opakovali, že snižující se fyzická kondice
a zhoršující se zdravotní stav obyvatel začíná být
limitem pracovního výkonu a produktivity. A teď
představuje kvůli pandemii smrtelnou hrozbu.“

Jedním z dalších, velmi negativních trendů
je skutečnost, že děti po roce bez tělocviku
a organizovaného sportu výrazně ztloustly.
Podle lékařů přibraly v rozmezí dvou až patnácti kilogramů! Epidemii dětské obezity nahrává on-line školní výuka i chybějící pohybové
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votnictví se širokou podporou politiků napříč
celým politickým spektrem, kteří budou na veřejnost působit a motivovat ji, nic se nezmění a obézní populace bude dál přibývat. To je
také jedna z rolí Národní sportovní agentury, aby
v této souvislosti nejen v souvislosti s covidovou
pandemií připravila velkou osvětovou kampaň,“
upozorňuje Miroslav Jansta.
Inspirací mohou být nepochybně jednoznačné
závěry reprezentativní konference, kterou zorganizovala ČUS na téma „Stát nechce zdravého
občana?“. Účastníci z řad trenérů, lékařů, psychologů a dalších sportovních expertů se shodli, že stát:
- nenaplňuje přijaté koncepce ve školství,
sportu a zdravotnictví v oblasti pohybové
aktivity obyvatel a sportu;

kroužky. Amatérský sport je dlouhodobě zastaven – netrénuje se, nesoutěží a zájem o dříve
oblíbenou disciplínu tak u mládeže rychle klesá.
Hrozí, že obézní, nemocné děti, bez správných
životních návyků, se stanou zátěží pro zdravotní systém; pokud se nepovede je po téměř roce
bez tělocviku a sportovních aktivit co nejdříve
rozpohybovat.

Ministerstvo školství návrhy
ČUS ignorovalo

Česká unie sportu dlouhodobě varuje před
zhoršující se fyzickou zdatností populace a iniciuje reálná řešení. Na její návrhy, doporučení
a apely však v nedávné minulosti Ministerstvo
školství ČR nereagovalo a zcela je ignorovalo!
„Už několik let se snažíme na závažnost situace
nejen upozorňovat, ale nabízíme také systémová řešení. Marně. Pokud problematiku fyzické
zdatnosti občanů a pohybové gramotnosti dětí
nevezmou za své ministerstva školství a zdra-

- nezajišťuje ve výchovném procesu školského
systému dostatečnou úroveň základní pohybové gramotnosti;
- nereaguje na podněty z veřejného, státního
i spolkového sektoru;
- přehlíží a dlouhodobě podceňuje stále se
snižující úroveň obecné fyzické zdatnosti
a zdravotní kondice obyvatel;
- nepreferuje dostatečně prevenci v oblasti
péče o zdraví a výchovu ke zdraví a akceptuje stále se zvyšující náklady na řešení
důsledků;
- neumí nebo nechce vytvořit funkční a transparentní dotační systém v oblasti investic
do sportovišť a podpory pohybových aktivit
a činnosti sportovních spolků;
- chce přenést odpovědnost za současný tristní
stav sportovišť na spolky, města a obce, aniž
by jakkoliv zohlednil svůj historický zásah do
současných vlastnických vztahů.
Autor: KT ČUS
(s využitím tiskové zprávy České komory fitness)
Foto: ČUS Sportuj s námi

Na následujících stranách zpravodaje přináší Česká unie sportu sérii článků
s konkrétními návrhy, kdo a jak může přispět k opětovnému brzkému
otevření sportovišť i návratu veřejnosti – a především dětí – k amatérské
sportovní činnosti.
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ČUS usiluje o spojení návratu žáků do škol
s restartem amatérského sportu
Venkovní i vnitřní sportoviště jsou už několik
měsíců zavřená a venku lze sportovat pouze individuálně. Nastavená omezení znemožňují dětem
a mládeži dlouhodobě organizované volnočasové
sportovní aktivity v klubech, což je pro ně stresujícím faktorem, který zhoršuje jejich fyzický
i psychický stav. Česká unie sportu však zastává
názor, že sportovní kluby jsou schopné zajistit
dodržování a kontrolu hygienických opatření,
bude-li umožněna jejich činnost. ČUS už také připravila a s Národní sportovní agenturou diskutuje doporučení, jak využít metodiky ministerstva
školství a Vlády ČR pro umožnění prezenční školní výuky také k otevření sportovních klubů.
„Organizované sportovní aktivity v klubech
mají podobný charakter jako společné aktivity
žáků a učitelů na školách. ČUS je přesvědčena, že
při dodržení dalších hygienických podmínek a povinnosti předložit potvrzení negativního testu na
Covid-19, získaného ve škole nebo ve státní testovací síti, je možné obnovit činnost sportovních
klubů současně s umožněním prezenční školní
docházky,“ říká Miroslav Jansta, předseda České
unie sportu.
Vláda a MŠMT připravují podmínky pro umožnění prezenční výuky s využitím pravidelného testování žáků. Žáci s potvrzeným platným negativním
testem by měli být podle předpokladů způsobilí
pro společnou výuku, stejně jako pro sportovní
aktivity.
„Domníváme se, že nastavení podmínek, které
by platily pro organizovaný amatérský sport, by
mohlo být přiměřeně aplikované také na amatérské a další soutěže, které jsou v současné době
pozastavené, stejně jako na neorganizovaný
sport, komerční sportovní aktivity a sportovní
akce pro širokou veřejnost,“ uvádí Miroslav Jansta.
A jaké podmínky ČUS navrhuje pro opětovnou účast dětí na organizovaném sportovním
tréninku? Předpokládá se, že žáci škol nebo učilišť budou absolvovat pravidelné testy pro školní
docházku, což lze opakovaně písemně potvrzo-
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vat. Sportovní kluby na základě potvrzení umožní
negativně testovaným řízené sportování. Uznatelná doba platnosti tohoto testu bude stejná jako
pro školní docházku. Platný antigenní test musí
být současně povinný i pro všechny účastníky organizované činnosti v klubu – tedy i pro trenéry
a doprovod.

Česká unie sportu konzultuje svůj návrh s Národní sportovní agenturou, která již na metodickém postupu, jak umožnit sportování v návaznosti na otevření škol, sama intenzivně pracuje
a návrh ČUS využije.
ČUS v této souvislosti současně zpracovala
návrh veřejné výzvy všem, kteří mohou restart
sportu rozhodováním ze své kompetence podpořit a přispět k motivaci dětí znovu se zapojit do pravidelných sportovních aktivit. Jsou to
nejen sportovní kluby a tělovýchovné jednoty,
provozovatelé komerčních sportovišť a pořadatelé sportovních akcí, ale také ředitelé a ředitelky
škol všech stupňů (od mateřských až po střední),
vedení samospráv měst a obcí, redakce všech
typů médií a v neposlední řadě rodiče dětí.
„Role sportu a pohybových aktivit pro zdravý
vývoj dětí i zdravotní stav dospělých je nesporná a klíčová. Proto považujeme za důležité, aby
návrat na hřiště, do tělocvičen, bazénů i na další
sportoviště získal skutečně celonárodní podporu,“ vysvětluje Miroslav Jansta.
Autor: KT ČUS
Foto: Ročenka ČUS
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Už můžeme na hřiště! aneb V parku, v lese,
v přírodě, hýbej se, buď v pohodě!
Koncept kampaně jako veřejný návrh ČUS Národní sportovní agentuře
k dopracování a dalším subjektům k doplnění
Inspirace od České unie sportu pro Národní
sportovní agenturu a další organizace k vytvoření a realizaci celostátní mediální kampaně
– výzvy, určené pro širokou veřejnost a rozhodující činitele a instituce, které mohou, a měly
by, významnou měrou přispět k motivaci dětí
i všech dospělých pro intenzivní zapojení do
znovu dostupných, zdraví prospěšných pohybových aktivit a do sportu.
Restart sportu a aktivního pohybu je po měsících zákazů a omezení důležitým prvkem k obnově a posílení fyzické i psychické kondice občanů
a návratu k normálnímu fungování společnosti
i prevenci zdravotních obtíží.
Kdo se tedy může přičinit o restart sportu,
výchovu a širší zapojení obyvatel do zdraví prospěšných pohybových aktivit a sportu?
bovou náplní (Motto: Virus, nuda v bačkorách?
Dej si týden na horách!).

Rodina
• Základ vztahu dětí k pohybu a sportu se vytváří
v rodině. Zařaďte pohybové aktivity do denního režimu dětí a celé rodiny. Důležitost sportu
a pohybových aktivit pro zdravý vývoj dítěte
i zdravotní stav dospělých je nesporná. (Motto:
Mami, tati, hřiště! Dneska, žádný příště!)
• Využijte široké nabídky sportovních klubů a organizací pro aktivity dětí i dospělých. Příklady
příležitostí:
Sportovní kluby ČUS – ZDE
Česko se hýbe, Děti na startu - ZDE
ČUS Sportuj s námi – ZDE
Sport v okolí, najdi si klub – ZDE
Se Sokolem do života – ZDE
Aktivity pro dospělé a seniory – ZDE
Olympijský odznak všestrannosti – ZDE
• Zařaďte víkendy a pobyty se sportovní a pohy-
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Média – redakce deníků
a časopisů, rádií a televizí
• Sdělovací prostředky a jejich sociální sítě jsou
hlavními nástroji v ovlivňování a směrování myšlení lidí.
• Pojďte se podílet na motivaci všech věkových
skupin obyvatel ČR k aktivní účasti na zdraví
prospěšných pohybových aktivitách, na výchově ke kladnému vztahu k celoživotnímu pohybu
a sportování.
Zařazujte frekventovaně příspěvky s výzvou
k aktivnímu životnímu stylu, jehož součástí
je aktivní pohyb.
Podporujte dobré příklady, které mohou motivovat veřejnost, sdílejte odkazy na dobré
příležitosti.
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Samosprávy

• Zapojte vaši školku do pravidelných pohybových
aktivit dětí – ZDE

• Samosprávy měst a obcí, jako zřizovatelé škol
a vlastníci části sportovní infrastruktury, mohou uplatnit zásadní vliv na restart sportovních
a pohybových aktivit občanů.

• Používejte metodické doporučení MŠMT prostřednictvím Metodického portálu RVP pro mateřské školy – ZDE

• Zvažte možnosti a přijměte dočasná opatření,
usnadňující dostupnost sportování a sportovišť:

Školy a školní družiny

Zvažte možnosti dočasných slev na nájemném a vstupném ve sportovních zařízeních,
zejména dětem.
Pomozte školám zpřístupnit školní sportoviště veřejnosti v době mino výuku.
Podpořte nábory sportovních spolků, podílejte se na kampaních k propagaci sportovních
akcí.
Posilte motivaci a finanční podporu dobrovolných trenérů a cvičitelů.

Mateřské školy
• Zařaďte do denního programu, nad dosud standardní rámec, více pohybových aktivit a her.
Dopřejte dětem hry v pohybu, využijte dostupnou, odzkoušenou a jednoduchou metodiku od
odborníků, zvládnete to!:
Se Sokolem do života – ZDE
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• Ředitelé škol, zařaďte alespoň dočasně do výuky více hodin tělesné výchovy. Alespoň pro první
stupeň!
• Učitelé tělesné výchovy, zpestřete hodiny připravenou metodikou MŠMT prostřednictvím Metodického portálu RVP, která vznikla ve spolupráci
s odborníky národních svazů a organizací – ZDE
• Zapojte svoji školu do pravidelných pohybových
a sportovních aktivit dětí s připravenou metodikou:
Sportuj ve škole – ZDE
Sazka olympijský víceboj – ZDE
Školní atletika – ZDE

Organizovaný sport – kluby
• Kluby a národní sportovní svazy nabízejí příležitosti sportování dětí i dospělých. Připravte od-
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poledne otevřených dveří k vyzkoušení a ukázce
vašeho sportu, dejte o sobě vědět!

• Využijte specializovanou nabídku akcí, přizpůsobených náročností pro věkovou skupinu seniorů:

o Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou
připraveny - ZDE
o Najdi si klub v okolí svého bydliště – ZDE
o Sportovní svazy a jejich soutěže jsou připraveny - ZDE
o Školní atletika – ZDE

Sledujte Českou asociaci sportu pro všechny – ZDE

Akce pro veřejnost – pořadatelé
• Tradiční i noví pořadatelé rychle zaktualizují
kalendáře dostupných akci. Vyberte si z příkladů nabídky aktuálních akcí, další snadno najdete na sportovních webech:
ČUS Sportuj s námi – ZDE
Sport v okolí – ZDE
Kolo pro život – ZDE
Run Czech – ZDE
Run Tour – ZDE
Cykloserver – ZDE
Klub českých turistů – ZDE

Akce pro seniory
(Motto: V zdravém těle, zdravý duch! Milí zlatí,
stále platí!)

Komerční sportovní příležitosti
(provozovatelé sportovních
zařízení a služeb)
• Aktualizujte nepřebernou nabídku v oblasti sportovních služeb (fitness centra, bazény,
squash centra apod.), motivujte zájemce k návštěvě vašeho sportoviště:
Zapojte se do kampaní – ZDE
Uplatněte vaše nápady a kreativitu v atraktivních nabídkách (happy hours pro vybrané
skupiny apod.)

Diváctví
• Přijď fandit, vytvořit skvělou atmosféru, a nech
se inspirovat k vlastnímu sportování. Kluby
a pořadatelé, dejte všem vědět o svých akcích!
Kdy a kam za sportem?
Kalendář sportu – ZDE
Autor: ČUS, foto: ČUS Sportuj s námi

Rámcový návrh ČUS, jak využít otevření škol
k otevření sportovišť a umožnění činnosti klubů
STÁVAJÍCÍ SITUACE AMATÉRSKÉHO
SPORTU (ORGANIZOVANÉHO)

• Kluby jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna
jejich činnost.

• Sportoviště, venkovní i vnitřní, jsou řadu měsíců zavřená, nebo je možné venku sportovat ve
dvojicích.

• Je žádoucí umožnit sportovním klubům činnost
s využitím pravidelného Ag testování na Covid-19

• Nastavená omezení znemožňují dětem a mládeži volnočasové organizované sportovní aktivity
v klubech.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ VE ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE

• Nemožnost sportovat v klubech je pro děti
stresujícím faktorem, zhoršující jejich fyzický
i psychický stav.

• Vláda a MŠMT připravují podmínky pro umožnění prezenční výuky s využitím pravidelného
testování žáků.
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• Ag testy jsou stále dostupnější a testování
je jednodušší, negativní test umožní účast
na prezenční výuce.
• Absolvování testů pro školní docházku bude
jistě evidováno, může být potvrzeno školou nebo rodiči.
• Žáci škol s potvrzeným platným negativním
testem jsou způsobilí pro společnou výuku
i sportovní aktivity.
• Vedle negativního testu budou pro prezenční výuku platit i další hygienická
opatření.

NASTAVENÍ PODMÍNEK PRO
ÚČAST DĚTÍ NA ORGANIZOVANÉM
SPORTOVNÍM TRÉNINKU
• Žáci škol / učilišť, budou absolvovat pravidelné testy pro školu, což lze opakovaně
písemně potvrzovat.
• Sportovní kluby jsou schopné potvrzení o negativním testu evidovat, a testovaným umožnit
řízené sportování.
• Uznatelná doba platnosti testu může být stejná
jako pro školní docházku.
• Účast na organizované sportovní činnosti by
měla být umožněna i po potvrzení platného testu z centrální státní sítě, popř. testů zaměstnavatelů.
• Platný Ag test musí být povinný pro všechny
účastníky organizované činnosti v klubu – trenéři, doprovod atd.
• Podmínkou organizované činnosti v klubech budou, vedle kontroly testů, další daná hygienická
opatření.

KOORDINACE PŘÍPRAVY PODMÍNEK
OTEVŘENÍ ŠKOL A ORGANIZOVANÉHO
AMATÉRSKÉHO SPORTU
• Podmínky a metodiku k umožnění prezenční výuky připravuje pro vládu MŠMT ČR.
• NSA by v návaznosti na dokumentaci MŠMT a MZ
ČR ke školám připravila metodiku pro činnost
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klubů, podobně jako připravila metodiku pro
PES.
• Metodika může být a v součinnosti se svazy nastavena podle charakteru sportů.
• Na pilotním projektu vybraného vzorku se může
proveditelnost testovat i před otevřením škol.
• Podmínky pro umožnění činnosti sportovních
klubů by kopírovaly podmínky pro školy dle epidemické situace.
• Připravené a s MZ ČR zkonzultované podmínky pro umožnění činnosti klubů by projednala
vláda bezprostředně po schvální podmínek pro
umožnění prezenční výuky na školách, aby mohly platit současně.
Návazně na povolení činnosti sportovních
klubů s využitím Ag testů a dalších souřadných
hygienických podmínek, by mohly být v součinnosti se sportovními svazy připraveny i podmínky pro obnovení pozastavených soutěží a také
podmínky pro provozování neorganizovaného
sportu včetně komerčních sportovišť a sportovních akcí pro veřejnost.
Autor: ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi
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Poradna: Kolektivní licenční smlouvy s OSA
a Intergram pro sportovní prostředí na rok 2021
Společnosti OSA a Intergram jsou autorské
ochranné svazy, které dlouhodobě uzavírají
kolektivní licenční smlouvy pro subjekty sportovního prostředí. Tyto smlouvy zajišťují mimo
jiné i pro členské subjekty České unie sportu
v převážné většině jejich aktivit plnění povinností vyplývajících z autorského zákona č.
121/2000 Sb.
Podle informací Českého olympijského výboru,
který kolektivní hromadné licenční smlouvy pro
sportovní prostředí od roku 2011 uzavírá a poplatky ze státní dotace hradí, nejsou pro rok 2021 ve
smluvních podmínkách žádné změny oproti roku
2020.
Ochranný svaz autorský potvrdil prodloužením hromadné licenční smlouvy na další období za stejných podmínek jako v roce 2020.
S ohledem na současnou situaci ohledně pandemie nemoci Covid-19 Ochranný svaz autorský navrhuje uzavření smlouvy na rok 2021 v okamžiku,
kdy pominou stávající omezující opatření a bude
povoleno pořádání kulturních a sportovních akcí.
Ve smlouvě na rok 2021 pak bude zohledněno období, kdy se žádné podobné akce nemohly konat
a nekonaly.
S Intergramem, kolektivním správcem práv
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvu-

kově obrazových záznamů, je již smlouva na
rok 2021 podepsána, ve formě dodatku ke
smlouvě uzavřené pro rok 2020. Tedy ani tady
se podmínky smlouvy nijak nemění.
Je potřeba vzít na vědomí, že na smlouvy se
nevztahuje užití hudebních děl jiným způsobem
než vymezeným ve smlouvě – tedy obecně jinak,
než při sportovní činnosti nebo ve stravovacích
a ubytovacích zařízeních provozovaných nepodnikatelsky. Smlouva se nevztahuje zejména na
užití při společenských a kulturních
akcích, jako jsou koncerty, taneční
zábavy apod., na ubytovací zařízení
provozovaná podnikatelsky – hlavně se
však v žádném případě nevztahuje na
subjekty, které nejsou ustaveny jako
zapsaný spolek, byť působí ve sportu a byť jsou i členy SK, TJ či svazu
(fyzická osoba podnikající na základě
živnostenského listu - např. cvičitel
aerobiku, obchodní korporace ...).
Bližší inormace naleznete ZDE, kde
budou aktualizována smlova ČOV s OSA
až po jejím podpisu.
Autor: ČOV
Foto: archiv
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Městský soud v Praze pozastavil únorové volby
do Českého olympijského výboru
Česká unie sportu zaznamenala dvě předběžná opatření
Městského soudu v Praze, který
uložil Českému olympijskému
výboru zdržet se konání voleb
do orgánů spolku dne 26. února
2021. Na nedemokratický způsob voleb upozorňovala unie
v předchozích týdnech a dlouhodobě pak také na diskriminační stanovy ČOV.
„Stávající předseda Jiří Kejval dal ČOV vlastní
gól. Je to nedůstojné a nemuselo k tomu dojít,
kdyby se o tématu diskutovalo,“ reagoval na aktuální dění Marek Hájek, místopředseda České
unie sportu.

Přehlížené námitky ke způsobu volby

Vedení ČOV plánovalo místo řádného volebního pléna uspořádat pouze tajnou volbu. Přitom část řádných členů ČOV nemá právo se
voleb účastnit a nominanti některých členských subjektů nebyli mezi kandidáty voleb
připuštěni. Námitky ke způsobu volby předala Jiřímu Kejvalovi společně více jak desítka
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sportovních svazů a organizací. Některé organizace, které nesouhlasily s připraveným
volebním modelem, požádaly
soud o zásah, a ten jim dal za
pravdu.
„Jiří Kejval měl nejenom od
nás dlouhodobě informace o tom,
že stávající způsob voleb je problematický. Také nám vadí, že
nemůže proběhnout diskuze mezi
členy, což považujeme za běžný demokratický
akt,“ uvedl Marek Hájek.

Diskriminační stanovy

Česká unie sportu už čtyři
roky upozorňuje na diskriminující stanovy ČOV. Ty umožňují, aby
o zásadních věcech rozhodovali
i nečlenové olympijského výboru. Současná podoba stanov, která
se měnila v letech 2013 až 2018,
například dovoluje, aby se místopředsedou ČOV stala osoba, která
nebyla zvolena Plénem ČOV. I když
je Česká unie sportu zákládajícím
členem ČOV, její zástupci se nemohou účastnit a rozhodovat na
Plénu ČOV. Stejně je toto právo
upíráno i zástupcům některých
dalších členských svazů v Českém
olympijském výboru.

„V červnu loňského roku vyzvali zástupci národních svazů, klubů a tělovýchovných jednot
výbor ČUS, aby inicioval změnu stanov Českého
olympijského výboru. Odpovědí bylo obecné vyjádření, že úkol byl na někoho přesunut, a vše
zůstalo beze změn, jako v předchozích třech
letech. Poslední události jen ukazují, že stanovisko valné hromady i výkonného výboru
ČUS je opodstatněné a že Jiří Kejval je nedůvěryhodným kandidátem pro další vedení
olympijského výboru,“ dodal místopředseda
ČUS Marek Hájek.
Autor: KT ČUS
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Sportovci, víte, kam po maturitě?
Vyberte si Management sportu na VOŠ ČUS
Česká unie sportu jako zřizovatel Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o., v Praze poskytuje vzdělání v navazujícím pomaturitním studiu v oboru
Management sportu a také v oblasti trenérské
kvalifikace.
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bylo
zahájeno přijímáním přihlášek k denní i kombinované formě studia. Již nyní mají zájemci
o studium vzdělávacího programu Management
sportu možnost podat přihlášku ke studiu. Je jim
k dispozici tištěná forma přihlášky přístupná ke
stažení na webových stránkách školy ZDE nebo
online přihláška, kterou mohou vyplnit a odeslat
z pohodlí domova.
Tříleté studium Managementu sportu, zakončené absolutoriem, je vhodné nejen pro
vrcholové sportovce, amatéry či začátečníky,
ale i sportovní nadšence a fanoušky.
Vylepšený akreditovaný vzdělávací program
s platností do roku 2024 obsahuje konkrétní
znalostní potřeby sportovních manažerů podle zkušeností ČUS.
K náplni oboru patří intenzivní výuka cizích
jazyků, kdy si každý student může zvolit z povinného anglického a volitelného německého
či ruského jazyka.

Součástí výuky je odborná praxe, v níž se studenti učí aplikovat teoretické znalosti, a zajímavá je i nabídka sportovních kurzů včetně
turistického nebo lyžařského.
Škola zajišťuje s podporou národních sportovních svazů také trenérské vzdělávání.
V nabídce je možnost doplňkových kurzů pro
studenty za zvýhodněné ceny (např. kurz sportovní masáže).
Studovat lze v denní i kombinované formě a za
využití projektů První kariéra pro sportovce
nebo Aktivní rodič pro rodiče na mateřské/
rodičovské dovolené.
Za doporučení nového studenta lze vyplatit
náborový finanční bonus stávajícím či novým
studentům.
Lze využít individuální studijní plán i možnost ČUS sportovního, ČUS sociálního nebo
prospěchového stipendia.
Zajištění návaznosti studia na Vysoké
škole finanční a správní v Praze s možností získat titul Bc. v programech Řízení podniku nebo Marketingová komunikace.

Studentkou školy je také Adéla Kettnerová, mistryně světa
v travním lyžování.

16

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Všechny informace k přijímacímu řízení,
studiu, bonusům a stipendijním programům se mohou zájemci dozvědět na online
dnech otevřených dveřích, jejichž termíny jsou každý měsíc vypsány na webových
stránkách a sociálních sítích školy. Sledovat novinky můžete jak na facebookovém
profilu, tak i instagramovém účtu školy.
Autor: VOŠ ČUS
Foto: archiv Adély Kettnerové

