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Poslední schůze Výkonného výboru ČUS v uplynulém kalendářním roce se konala krátce před vánoční-
mi svátky, v úterý 17. prosince v Praze na Strahově.  

Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém aktuálním sdělení komentoval povolební vývoj jednání 
k sestavení nové vlády, zejména řízení MŠMT, které je odpovědné za oblast sportu. Informoval o pří-
pravě programového prohlášení nově se utvářející vlády ČR, které by mělo obsahovat samostatnou 
kapitolu o podpoře sportu a zdravého životního stylu. Zdůraznil v této souvislosti potřebu obhajovat po-
stupné navýšení částky na podporu sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit ze státního rozpoč-
tu až na 5 mld. Kč.  

Spolu s Miroslavem Peltou, místopředsedou ČUS a předsedou FAČR, seznámil předseda ČUS členy 
výboru s detaily konceptu Národního akčního plánu boje proti ovlivňování sportovních utkání. ČUS spo-
lu s FAČR představila tento záměr novinářům při příležitosti prosincového semináře s mezinárodní 
účastí, který ČUS spolupořádala.   

Předseda ČUS rovněž vyzdvihl přínos nově zavedeného pravidelného společného jednání vedení Čes-
kého olympijského výboru a vedení ČUS, které umožňuje efektivnější součinnost obou organizací ve 
prospěch sportovního prostředí ČR. Předmětem spolupráce obou organizací bude i připravovaná revi-
talizace Sportovního centra Nymburk. Výkonný výbor ČUS k tomu schválil avizované a dlouho připravo-
vané založení spolku dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 s názvem Národní sportovní centrum 
Nymburk, z.s., kde bude ČUS jedním ze zakládajících členů. Schválil předložené znění stanov spolku, 
uložil předsedovi provést úkony k založení spolku a připravit a předložit Valné hromadě ČUS  26. dub-
na 2014 návrh na vložení SC Nymburk do majetku nového spolku.  

Výkonný výbor ČUS diskutoval výsledky realizace projektu Servisních center sportu (SCS) v roce 2013 
přednesené místopředsedou ČUS Markem Hájkem. Rozpravu uzavřel Miroslav Jansta shrnutím význa-
mu fungování SCS pro ČUS a její členy – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Zmínil také potřebu 
financování SCS v roce 2014. Předložen a diskutován byl následně první návrh rozpočtu ČUS pro rok 
2014, který bude na základě vznesených připomínek a případně nových skutečností dále upravován. 
Jeho konečnou podobu schválí 26. dubna 2014 valná hromada ČUS. 

V rámci programu jednání výbor projednal a schválil změny stanov, zakladatelské listiny a názvu Vyšší 
odborné školy ČSTV, která nyní ponese jméno České unie sportu. Dále schválil upravené Rozpočtové 
opatření č.1,2/2013, návrh na opatření k provozu Staromísečné a Novomísečné chaty v Krkonoších 
v zimní sezóně 2013/14, včetně vypsání výběrového řízení na prodej obou chat, a návrh na řešení pří-
padů „Opuštěného majetku“. 

 Mgr. Jan Boháč 
generální sekretář ČUS 

Informace z prosincového jednání VV ČUS    
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Česká unie sportu a Fotbalová asociace 

ČR spolupracují na národním plánu boje 

proti ovlivňování výsledků ve sportu 

 

 

Česká unie sportu uspořádala v Praze společně s Institute de 
relations internationales et strategiques (IRIS) a SAZKOU Sáz-
kovou kanceláří, a.s. mezinárodní konferenci "MATCH FI-
XING". Za účasti expertů ze zahraničí se u jednacího stolu se-
šli zástupci státní správy, sportovního prostředí i loterijních 
společností. 

Ovlivňování sportovních výsledků je závažným celosvětovým 
problémem, který se nevyhnul ani České republice. Národní 
poznatky z tzv. fotbalové aféry jsou však ve srovnání se zahra-
ničím pouze varovnými příznaky toho, že se i v českém sportu 
rozmáhá nebezpečná kriminalita, kterou experti přirovnávají 
bez váhání k nejhrubším formám organizovaného zločinu. 

 Od roku 2010 se ve světě den co den objevují nové případy 
manipulace se sportovním výsledkem. Hlavní rozmach sázko-
vé kriminality přišel s rozšířením a dostupností internetu, který 
nemá hranice.  Ruku v ruce s ním přišla i rozsáhlá změna sáz-
kového systému, on-line kurzové sázky a nadnárodní sázkové 
společnosti. Kriminalita na internetu je složitější na vyšetřová-
ní, zločinecké organizace se staly mezinárodní a daňové úniky 
dosahují astronomických čísel. 

 Zatímco do roku 1995 bylo na světě 250 sázkových společ-
ností, které se zabývaly tradičními sázkami a měly pouze ná-
rodní působení, v roce 2013 odhadují experti počet sázkových 
společností s mezinárodní působností mezi pěti a deseti tisí-
ci.  80 % z nich je přitom nelegálních. Hrubé příjmy se dříve 
pohybovaly do 4 miliard eur, nyní dosahují až 16 mld eur. On–
line sázky tvoří více než 60 % z celkového počtu sázek. 

 Ve světě je v posledních letech každoročně odhaleno 300–
700 případů ovlivňování sportovních výsledků. Odborníci ne-
dokáží vůbec odhadnout, jaké je skutečné číslo případů, které 
se ve sportovním prostředí odehrávají, zda jde o tisíce či dese-
titisíce případů. 

 Ze statistik ale jednoznačně vyplývá, že nejvíce zasaženým 
sportem je fotbal (90 %), dále jde o baseball, kriket, basketbal, 
házenou, tenis, ragby či box. 

 Přestože za kolébku match–fixingu je považována Čína, tamní 
organizátoři již před lety věděli, kde najdou úrodnou půdu pro 
svoje zločinecké působení a hlavní síť vybudovali v západní 
Evropě (38 %). Následují Asie (26 %), Amerika, východní Ev-
ropa (po 10 %), Oceánie (9 %) a Afrika (7 %). 
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Světový sázkový trh experti odhadují na 400–750 miliard eur. Interpol v roce 2012 zveřejnil statistiku, 
z níž vyplývá, že až okolo 500 miliard eur připadá na nelegální trh sportovního sázení v Asii. 

 
Modelový příklad: 
Úplatky pro fotbalisty                                                120.000 eur 
Náklady na ubytování, cestování org.                        10.000 eur 
Výplata organizátorů                                                  10.000 eur 
Další sázky (20 sázkařů po 5 tis.eur)                       100.000 eur 
Platy sázkařů                                                              10.000 eur 
Výhry  (100 tis. eur x 15)                                                                                                   1.500.000 eur 
Celkem                                                                    250.000 eur                                      1.500.000 eur 
ZISK                                                                                                                                   1.250.000 eur 
 

Na konferenci byl rovněž představen 
návrh konceptu „Národního akčního 
plánu boje proti ovlivňování spor-
tovních výsledků“. Akční plán je vý-
sledkem společného úsilí mezi Čes-
kou unií sportu a Fotbalovou asociací 
ČR a počítá s jednáním na společné 
platformě za účasti zástupců sportov-
ních organizací, Asociace kurzových 
sázek, loterijních a sázkových společ-
ností a státní správy, tedy  Minister-
stva financí ČR, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Minister-
stva vnitra ČR a Ministerstva spravedl-
nosti ČR. 

V boji proti match–fixingu je nutné 
chránit integritu sportu, udržovat bez-
pečný a spolehlivý herní průmysl a bojovat proti mezinárodnímu zločinu. Všichni účastníci konference 
uznali potřebu aktivní a intenzivní meziresortní spolupráce. 

Akční plán definuje ovlivňování sportovních zápasů jako manipulaci se sportovními akcemi těmi, kteří 
se snaží na této nezákonné aktivitě ekonomicky profitovat. Jde nejen o konečné výsledky, ale i mani-
pulaci s jednotlivými událostmi v průběhu sportovních utkání. 

Plán stanoví prioritní oblasti v boji proti ovlivňování sportovních výsledků. Prvořadým cílem je pokusit 
se zabránit dalším kriminálním činům, případně je odhalit a reagovat následně tak, aby došlo ke stabi-
lizaci ve sportu. V další fázi chtějí iniciátoři pracovat na změně postoje k této problematice ve společ-
nosti, sledovat a případně i regulovat herní průmysl. Plán počítá také s posílením právních předpisů 
týkajících se sportu a rovněž s zintenzivněním národní účasti na mezinárodním boji proti match-
fixingu. 

Lenka Angelika Tichá  
tisková mluvčí ČUS 
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V termínu 13. - 15. listopadu letošního roku se 
uskutečnil již 4. kongres Světové antidopin-
gové agentury WADA, tentokrát 
v jihoafrickém Johannesburgu. Navázal tak 
na kongresy v Lausanne (1999), Kodani 
(2003) a Madridu (2007) a hlavním úkolem by-
lo schválit nový „ANTIDOPINGOVÝ KODEX“ 

s platností od 1. ledna 2015. 

V olympijském roce 2014 tak bude platit stáva-
jící „Kodex“ podle kterého je řízen boj proti do-
pingu po celém světě od roku 2009. 

Kongresu se zúčastnilo na jeden tisíc osob. 
Z tohoto počtu to bylo 684 delegátů ze 147 zemí 
všech kontinentů a dále 232 pozorovatelů. Pří-
tomni přímo v sále byli i zástupci sdělovacích 
prostředků, zástupci Mezinárodního olympijské-
ho výboru v čele s jeho novým předsedou Tho-
masem Bachem z Německa, nejvyšší představi-
telé mezinárodních sportovních federací, zástup-
ci vlád jednotlivých zúčastněných zemí a 
v neposlední řadě také politické špičky Jihoaf-
rické republiky v čele s místopředsedou vlády a 
dalšími ministry. Na kongres cestovali i zástupci 
Antidopingového výboru ČR, zástupci Minis-
terstva mládeže, školství a tělovýchovy  i de-

legát Českého olympijského výboru. 

Nejpočetnější výpravu mělo Švýcarsko se 44 
delegáty, z nichž však někteří byli nominování 
mezinárodními sportovními federacemi, které 
mají svá sídla  v této zemi – např. lyžování, golf, 
veslování, pozemní hokej, stolní tenis aj.(např. 
USA 12 delegátů, Velká Británie 15), nejmenší 
počty – jednoho delegáta – měly např. Nepál, 
Andorra, Britské panenské ostrovy, Dominika, 
Guinea, Pobřeží slonoviny, Guinea, Makedonie 
aj.   

Připomínková řízení ke Kodexu, ve kterých 
mohly uplatnit své připomínky národní antidopin-
gové výbory, zainteresovaná ministerstva jednot-
livých zemí, Národní olympijské výbory, UNES-
CO,  Rada Evropy a v neposlední řadě i sportov-

ní federace probíhaly ve třech obdobích : 

konzultační fáze - 28. 11. 2011 - 15. 3. 2012 

konzultační fáze – 1. 6. - 10. 10. 2012 

konzultační fáze – 1. 12. 2012 – 1. 3. 2013 

Vždy po jednotlivých obdobích byly zveřejněny 
navrhované změny a rozeslány všem zaintereso-
vaným stranám. Konečný návrh k projednání na 
kongresu WADA v Johannesburgu byl schválen 
na schůzi výkonného výboru WADA v září le-
tošního roku v Buenos Aires.  

Do nového Kodexu bylo začleněno více než 
2.000 změn, které obdrželo ústředí WADA 
v Montrealu. 

Změny v novém Kodexu můžeme shrnout zhru-

ba do sedmi oblastí : 

Tresty – dochází ke zpřísnění základního posti-
hu sportovců ze dvou na čtyři roky, to znamená 
každý potrestaný sportovec touto sazbou přijde o 
start na jedné olympiádě 

Lidská práva – více se zohlední neúmyslné a 
nedbalostní užití zakázaných látek 

Vyšetřování – dojde k většímu zapojení výzvěd-
ných složek, celních orgánů i státních orgánů. 
Promlčecí doba se prodlužuje z osmi na deset let 

Spolupracovníci sportovců (trenéři, lékaři, ma-
séři) – budou nově trestáni za podíl na dopingu 
sportovce 

Testování a analýza vzorků – WADA bude více 
spolupracovat s federacemi ohledně množství a 
druhu zakázaných látek, které budou zjišťovány 
v odebraných vzorcích v jednotlivých sportovních 
odvětvích 

Terapeutické výjimky – prováděcí pokyny se 
zpracovávají a budou k dispozici v průběhu 
1. pololetí 2014. Je potřeba vybalancovat pravo-
moci při udělování terapeutických výjimek Národ-
ními antidopingovými organizacemi (NADO) a 
Mezinárodními sportovními federacemi 

Jasnější a kratší – v tomto bodu nebyla WADA 
zcela úspěšná. Došlo k jasnějším formulacím 
některých paragrafů, na druhé straně je nutno 
brát více v potaz nezaviněné (neúmyslné) použití 
zakázané látky. V opačném případě lze zohlednit 
i přitěžující okolnosti dopingu (např. úmyslné bra-
ní za účelem zvýšení výkonnosti), čímž se ve 

  

        Antidoping 

4. kongres Světové antidopingové agentury WADA 
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finále ztíží práce např. discipli-
nárních komisí sportovních sva-
zů, a tak Kodex nebude jedno-
dušší. Při velkém počtu doplňují-
cích  návrhů (přes dva tisíce) ne-
bylo možné ani zkrátit tento ma-
teriál. 

Klíčovou roli při přípravě, zpra-
cování a finální podobě Kodexu 
má (jakož i na přípravě předcho-
zích Kodexů) právník Rich 
Young, který s WADA dlouhodo-
bě spolupracuje. Při kuloárních 
debatách někteří delegáti tvrdili, 
že mu Kodex dokonce koluje 
v krvi. Nutno mu však přiznat, že 
je to výborný řečník i zdatný ma-
nipulátor s různými pozměňující-
mi návrhy. Bez jeho práce by 
kodex nevznikl.    

 

Po skončení kongresu zasedal 
výkonný výbor WADA, který si 
do svého čela zvolil Skota sira 
Craiga Reedieho, který dostal jednomyslnou 
podporu na čtyřleté funkční období. Funkci 
převezme 1. ledna 2014 po odstupujícím prezi-
dentu Johnu Faheym z Austrálie, který již nekan-
didoval. Nový šéf WADA bude v pořadí třetím 
nevyšším představitelem po Kanaďanovi Richar-
du Poundovi, který vládnul od jejího založení 
v roce 1999 až do roku 2007, kdy ho vystřídal již 

zmíněný Fahey.  

Reedie si vydobyl významné postavení ve spor-
tovním hnutí především jako člen organizační-
ho výboru olympiády v Londýně v roce 2012. 
Svou funkcionářsko sportovní kariéru začal jako 
významný propagátor zařazení badmintonu, 
jehož je dodnes vášnivým hráčem, do progra-
mu Her. Významně podporoval také výstavbu 
nejmodernější antidopingové laboratoře na 
světě k olympiádě v Londýně, jejíž činnost je 
vysoce oceňována. 

Reedie je v současnosti i výkonným místopřed-
sedou Mezinárodního olympijského výboru. 

Ze své funkce místopředsedy WADA odstou-
pil 82 letý Švéd Arne Ljungqvist, který tuto 
funkci vykonával od založení WADA v roce 
1999 a současně pracoval i v různých vysokých 
funkcích v Mezinárodním olympijském výboru. 
Jako aktivní sportovec se stal olympijským vítě-
zem ve skoku dalekém na Hrách v roce 1952 
v Helsinkách. Později vystudoval medicínu a 
pracoval dlouhá léta v Evropské a později i ve 
světové atletické federaci.  Tento funkcionář se 

proslavil i tím, že napsal knihu o 
boji proti dopingu ve sportu, 
která byla přeložena do mnoha 
světových jazyků včetně třeba 
čínštiny. Kniha byla později zfil-
mována a dokonce získala pres-
tižní ocenění na festivalu doku-
mentárních filmů v čínské Šan-
ghaji. Založil také nadaci, která 
nese jeho jméno a kterou spravu-
je jeho syn. Nadace uspořádala 
v loňském roce světovou konfe-
renci o dopingu ve Stockhol-
mu, které se zúčastnili i největší 
odborníci na boj proti dopingu 
z celé zeměkoule.   

Před novým šéfem antidopingu 
stojí nelehký úkol – zkvalitnit a 
zintenzivnit boj za čistý sport. 
Jenom pro malé srovnání – počet 
testů vzrostl od roku 2000 150 
tis. odběrů na číslo 250 tis. odbě-
rů v roce 2012. WADA chce  na-
dále prohloubit spolupráci 
s farmaceutickými a biotechno-

logickými koncerny a firmami, které vyvíjejí a 
vyrábějí nové látky, které lze zneužít i k dopingu. 
WADA dále spoléhá na hlubší spolupráci 
s vládami jednotlivých zemí, jejich celními or-
gány i různými výzvědnými službami, vč. Inter-
polu.   Stávající náklady na boj proti dopingu 
ve sportu stojí ročně WADA téměř 30 miliónů 
amerických dolarů a je velikou snahou této or-
ganizace navýšit rozpočet alespoň o jedno pro-
cento. Ve srovnání se sportovním „businessem“ 
se však jedná skutečně jenom o malichernou 
položku, která se vydává na boj proti dopingu ve 
sportu. Bez snahy udržet sport čistý a v duchu 
fair play by však tento fenomén ztratil svou inte-
gritu. 

 

Z konkrétních změn Kodexu 2015 vyjímáme 
alespoň některé : 

- je zkrácena doba posuzování nepřítomnosti 
sportovců v místě pobytu z 18 měsíců na 12 
měsíců. Při trojím nezastižení nebo nedodání 
informací o pobytu v období dnes platí zákaz 
činnosti na 1 – 2 roky 

- nově je zařazen „zákaz spolčování se závad-
nými osobami“, tzn. platí přísný zákaz styku 
(spolupráce) s již potrestanými osobami za do-
ping, např. dr. Ferrari, dr. Fuentes, Conte atp. – 
trestá se nově zákazem činnosti na 1 – 2 roky 

- terapeutické výjimky – zpřísnění jejich udělo-
vání 
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- prodlužuje se doba uchovávání vzorků (krve i 
moči) některých sportovců za účelem jejich bu-

doucí možné analýzy (z 8 na 10 let) 

- ZÁKLADNÍ POSTIH SPORTOVCE SE PRO-
DLUŽUJE ZE 2 NA 4 ROKY, vce se však bude 
posuzovat úmysl, bude větší prostor prokázat 
polehčující nebo opačně přitěžující okolnosti 

- zvyšuje se též sazba za nedostavení se 
k dopingové kontrole (mezi než patří i „útěk 
před komisaři“) na  4 roky 

- zvýšení trestu  i u neoprávněného nakládání 

se zakázanými látkami (4 roky až doživotí)  

- nově se posuzuje spoluvina – kdo nabízel 
zakázané látky sportovci (např. trenéři, lékaři, 
terapeuté) trest 2 – 4 roky 

- u specifických látek (např. stimulancia) lze 
více zohlednit polehčující okolnosti (např. uží-
vání prášků na hubnutí), nově může dostat pou-
ze varování (napomenutí) 

- nově se zavádí slovo „udavač“ (a také oso-
ba, která spolupracuje při vyšetřo-
vání) pro případy odhalování ne-
kalých praktik okolí (spoluhráč, 
trenér, lékař), „udavač“ může do-
sáhnout i snížení trestu 
v případě, že spolupracuje při vy-
šetřování a pomůže odhalit i jiné 
nezákonnosti (kdo z dalších spor-
tovců „bere“, kdo tyto látky dodá-
vá, kde se vyrábějí atp.) 

- nová formulace „nevýznamné  
zavinění, nevýznamná nedba-
lost“ – sportovec může dostat va-
rování až napomenutí, případně 
trest pouze na 2 roky  

- nově se zavádí povinnost 
pro NADO i sportovní svazy hlásit podezřelé 

osoby (např. překupníky – dealery) 

- celosvětově se zdůrazňuje uznávání sankcí 
napříč sportovními svazy (např. Armstrong v 
trestu nesmí závodit ani v jiném sportovním od-
větví – v triatlonu, maratónu atp.) 

- prohlubuje se spolupráce s jednotlivými vlá-
dami a výzvědnými službami (např. nedávno po-
depsané memorandum WADA s Interpolem oh-
ledně předávání určitých informací aj.) 

- Kodex nově definuje biologické pasy – krev-
ní modul sleduje hemoglobin, EPO a celý krevní 
obraz, anabolický modul sleduje endogenní 
steroidy, poměr testosteronu a epitestosteronu 

- nově může (na žádost zúčastněných) discipli-

nární řízení probíhat hned u CAS v Lausanne 

- při opakovaném pozitivním nálezu bude udě-
lení trestu jednodušší - vždy minimálně dvojná-

sobek dřívějšího trestu 

- nově bude moci potrestaný závodník tréno-
vat s klubem (ne s reprezentací) v poslední 
čtvrtině zastavené činnosti (příklad: trest na 2 
roky, sportovec se může začít připravovat na 
návrat poslední půlrok před uplynutím trestu) 

- promlčecí lhůta na potrestání závodníka se 

prodlužuje z 8 na 10 let! 

- celosvětově stanovena plnoletost na 18 let   

- mění se i standardy pro testování, např. dří-
ve (a i nyní) bylo zakázáno sportovce telefonic-
ky informovat o odběru, nově lze závodníka 
zavolat 5 – 10 min. před koncem jím udaného 
jednohodinového intervalu v případě, že závod-
ník nebyl v místě zastižen–  pozitivní změna pro 
sportovcep příklad: změna místa tréninku  
v důsledku deště – sportovec jde trénovat do 
haly, ale je nezastižen na původním místě – ote-
vřeném hřišti -  a to i přesto, že se v okolí pohy-

buje a trénuje, v současné době hrozil trest - ne-
přítomnost na ohlášeném místě 

- možnost hlásit jednohodinový interval již od 
5.00 hod. (dříve od 6.00 hod.) do 23.00 pro 
sportovce zařazené v registrech pro testování 

- nově se při soutěži nemusí udávat místo po-

bytu (jednohodinový interval). 

Zdroj: Bulletin ADV ČR http://www.antidoping.cz/
bulletin.php  

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
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Vyhláška č. 391/2013Sb. Ministerstva zdravotnictví  

o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 
  

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. 

v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2013.  

 Uvedená vyhláška upravuje povinnosti ve vztahu k požadavkům na lékařské prohlídky a odborná lé-
kařská vyšetření, která budou vyžadována k doložení zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výcho-
vě. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se úzce dotýká sportovního prostředí a subjektů sdru-
žených v ČUS, v průběhu ledna 2014 se touto právní úpravou a jejími důsledky pro SK/TJ a sportovní 
svazy bude zabývat Legislativní rada ČUS. V lednovém vydání Zpravodaje ČUS Vám přineseme 
všechny potřebné informace. 

 

Informace k novému občanskému zákoníku - spolkový rejstřík,  

status veřejné prospěšnosti 

 
Podle znění zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. přebírají od 1. 1. 2014 agendu spojenou 
s registrací spolků (dosud občanských sdružení) místně příslušné krajské soudy, které povedou spol-
kový rejstřík. Zveřejnění příslušných formulářů pro registraci spolků očekáváme na této adrese: https://

or.justice.cz/ias/ui/formulare-$  

Podle zákona o soudních poplatcích, č. 549/1991 Sb. ve znění platném od 1.1. 2014, bude každý zápis 
(nového spolku i změněných údajů) do rejstříku zpoplatněn částkou 1 000 Kč. 

Případné osvobození spolků (v zásadě všech právnických osob) od soudních poplatků je v zákoně na-
vázáno na status veřejné prospěšnosti, který má být podle znění nového občanského zákoníku upra-
ven zvláštním zákonem. Návrh tohoto zákona však nebyl schválen, a proto lze předpokládat, že popla-
tek bude soudy požadován. 

 

Komplexní informace k vlivu občanského zákoníku, a s ním spojených legislativních změn, na SK a TJ 
budou poskytovat příslušná regionální Servisní centra sportu po semináři, který je plánován na březen 
2014. 

Mgr. David  Kovář 
Management sportu ČUS 

 

         Právní poradna 

https://or.justice.cz/ias/ui/formulare-$
https://or.justice.cz/ias/ui/formulare-$
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 Evidence členské základny, majetku a základních ekonomických 

 údajů SK/TJ v IS ČUS 

 

Ve Zpravodaji ČUS č. 7/2013 byly uveřejněny pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu 
členské základny a k aktualizaci pasportu sportovních zařízení, jejichž naplnění úzce souvisí 
s využitím Informačního systému ČUS (IS ČUS). Základní informace o důvodech vzniku a struktuře IS 
ČUS naleznete v této sekci webu ČUS - http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/komunikacni-a-

informacni-technologie.html 

V průběhu roku 2013 došlo ke sjednocení číslování okresních sdružení a krajských organizací ČUS 
s číselníky LAU, které užívá EU a státní zpráva. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
změnilo své požadavky týkající se vykazování členské základny a z těchto důvodů, přestože celkový 

rozvoj systému byl již zastaven, bylo nutné provést 
určité drobné úpravy také v IS ČUS. 

Je třeba poznamenat, že žádná z provedených 
změn nemění výrazným způsobem práci předsta-
vitelů SK/TJ nebo jejich oddílů s IS ČUS. V rámci 
upgradu IS ČUS pro SK/TJ na verzi 3.01, kterou si 
můžete stáhnout zde (http://www.cuscz.cz/
sluzby-servis/program-ke-stazeni.html), došlo 
v systému k podstatě fiktivnímu přechodu na nové 
číselníky okresů a několika dalším drobným úpra-
vám. Systém by totiž nebylo efektivní od základu 
přeprogramovat, takže vnitřně (a to i pro přihláše-
ní) stále pracuje s kódy starými, ale navenek je 
schopen generovat kódy nové. Vzhledem 

k rozšířenému požadavku MŠMT na dodávaná data, jsou nově přenášeny také údaje o členských pří-
spěvcích SK/TJ. 

Funkčnost systému, způsoby exportů a importů všech typů dat zůstávají nezměněny. I nadále je tedy 
možno importovat a exportovat příslušné soubory CAB i XLS. Vzhledem k tomu, že systém byl vytvo-
řen tak, aby bránil nahrání nesprávného souboru, pracuje IS ve většině případů se soubory s přesným 
názvem např.: soubor členské základny pro výměnu dat mezi OS ČUS a SK/TJ má tvar A“starý sedmi-
místný kód TJ“.CAB nebo soubory číselníků mají tvar C“třípísmenná zkratka číselníku 
např.SVA“001.CAB. Tato skutečnost nám přivodila drobné komplikace při přechodu na nový web a 
jeho redakční systém, který při nahrání souboru na server automaticky mění název souboru. Z tohoto 
důvodu jsou nyní soubory (např. číselníky), u nichž je potřeba zachovat název, před nahráním na ser-
ver ještě zazipovány. Tyto soubory je tedy potřeba z webu stáhnout a uložit, poté rozbalit (extrahovat, 
odzipovat) a teprve poté s nimi pracovat jako dříve. 

Největší změny se týkají systému na centrální úrovni, který nově umožňuje exportovat a importovat 
data ve formátu požadovaném MŠMT. 

 

Ti z vás, kteří IS ČUS používali dosud, se tedy nemusejí obávat změn, které se v systému udály. No-
vým uživatelům by měli při seznamování se s programem pomoci pracovníci okresních sdružení ČUS. 

 

Mgr. David  Kovář 
Management sportu ČUS 

 

 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/komunikacni-a-informacni-technologie.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/komunikacni-a-informacni-technologie.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-stazeni.html
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 Festival sportovních filmů v Miláně 

 

Již tradičně vás na stránkách Zpravodaje ČUS informujeme o filmovém festivalu Sportfilm Liberec, 
který se koná pod záštitou ČUS. Snímky, které zvítězí na libereckém festivalu, jsou zaslány na mezi-
národní festival do Milána. Letos se 31. ročník mezinárodního festivalu sportovních filmů a televizních 
pořadů „Miláno International FICTS Fest“ uskutečnil od 3. do 8. prosince. Festival je každoročním vy-
vrcholením pro 14 festivalů, které se konají po celém světě  (na pěti kontinentech, včetně Brazílie, 
Ugandy nebo Vietnamu . . . ) a které se nazývají „Word FICTC Callenge“.   Nejstarším z těchto festiva-
lů je právě ten liberecký sportovní festival. 

Pořadatelé milánského finále uspořádali 
velkolepý zahajovací ceremoniál, kterého 
se zúčastnili světoví sportovci  (Hristo 
Stoičkov, Vincent Candela), filmové 
osobnosti (známý protagonista „doktora 
House“ – Hugh Laurie) a nechyběl ani 
předseda Mezinárodního olympijského 
výboru Thomas Bach. Během 31. ročníku 
bylo promítnuto 139 hodin filmů a spor-
tovních reklam, ve  150 projekcích, 
v sedmi sekcích. Festival se také vyzna-
čoval velkým zájmem diváků. 

V tomto ročníku se po dlouhé době do-
čkala jedné z hlavních cen i Česká re-
publika. Oceněným filmem se stal doku-
ment Tomáše Galáska White Line 
(Alternative. NOW, o.s ), který získal 
hlavní cenu v Dokumentech 2000 – 2012 
- individuální sporty.  

Uspěly také filmy České televize, které 
získaly vedlejší ceny. Snímek Sám ve 
vlnách Daniela Šumbery z produkce 
České televize získal ocenění  v kategorii 
dokumenty za rok 2013. Snímek  Copin-
ka se učí zachraňovat Veroniky Sobkové  
z produkce České televize vyhrál vedlejší 
cenu v kategorii Televizních upoutávek. 

Režisérovi vítězného filmu panu Galás-
kovi gratulujeme a přejeme spoustu dal-
ších povedených sportovních snímků, 
které bychom mohli sledovat na festiva-
lech, ale především, které by inspirovaly ostatní tvůrce ke vzniku kvalitních pořadů o sportu. 

 
Mgr. David Opatrný  

Management sportu ČUS 

Předávání cen Miláno 8.12.2013: za Sportfilm Liberec - člen komise  Jakub Bažant 
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 Úspěšný půlrok českého stolního tenisu  

Málokdo ví, že stolní tenis patří spolu s volejbalem k nejrozšířeněj-
ším sportovním odvětvím. Sport s nejmenším míčkem se hraje 
téměř po celém světě, Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) 
sdružuje 218 členských asociací. Od roku 1988 je stolní tenis olym-
pijským sportem. Na posledních LOH v Londýně se v televizní sle-
dovanosti zařadil na páté místo, což svědčí o jeho popularitě. Ne-
spornou výhodou stolního tenisu je fakt, že se dá provozovat v kaž-
dém věku, od předškolních let až po seniorské roky. Středem zájmu 
veřejnosti a médií je pochopitelně vrcholový stolní tenis. Česká re-
publika (dříve Československo) se na mezinárodní scéně řadí mezi 
historicky nejúspěšnější země, může se pochlubit celou řadou mis-
trů světa a Evropy. A jaká je současnost českého stolního tenisu? 
Soutěžní sezóna 2013 – 2014 je v plném proudu. Čeští stolní tenis-
té se v ní zatím činí. Za poslední období, od června do listopadu, 
vybojovali medaile hned na čtyřech různých šampionátech. Navíc 
mladí reprezentanti Tomáš Polanský s Davidem Reitšpiesem do-
sáhli skvělého úspěchu na turnaji nejlepších Evropanů TOP 10 v 
italském Terni. O tom všem, ale i problémech, které český stolní 
tenis v současnosti trápí, je rozhovor s předsedou ČAST Zbyňkem 
Špačkem. 

Letošní rok byl bohatý na významné mezinárodní akce, z nichž dvě se dokonce uskutečnily na území 
České republiky. Jak hodnotíte uplynulé období, bylo úspěšné pro český stolní tenis? 

“Za poslední půlrok se český stolní tenis hodně pozvedl. Proběhlo hned několik akcí, na kterých Česká 
republika dosáhla významných sportovních úspěchů. Začalo to v červnu na mistrovství Evropy v mixu, 
kde jsme získali zlatou a bronzovou medaili, což byl obrovský úspěch. Pokračovalo to velice úspěš-
ných kadetským a juniorským mistrovstvím Evropy v Ostravě, které se nám vydařilo jak po sportovní, 
tak po společenské i organizační stránce. Tři zlaté a dvě stříbrné medaile, to je bilance v posledních 
letech nebývalá. V srpnu jsme v Olomouci pořádali turnaj světové série World Tour – Czech Open 

2013. Zde sice naše reprezentace 
žádných výraznějších výsledků nedo-
sáhla, ale byl to pro nás velice přínos-
ný podnik ze společensko-organizačního 
hlediska. Krátce před ME ve Schwe-
chatu proběhl v italském Terni turnaj 
nejlepších mladých stolních tenistů 
Evropy. Naši mladí reprezentanti tam 
patřili k nejlepším. Junior David Reit-
špies skončil v silné konkurenci druhý, 
když dlouho sahal po vítězství v turna-
ji. Kadet Tomáš Polanský dokonce 
celou soutěž vyhrál. Po dlouhá léta 
jsme neměli tak úspěšné mladé hráče 
v evropském TOP 10. Vrcholem pak 
bylo mistrovství Evropy dospělých ve 
Schwechatu, kde se ve výborném 
světle představilo naše družstvo žen. 
Získalo bronzové medaile, což je v 

  

        Prostor pro svaz 

předseda ČAST Zbyněk Špaček si prohlíží bron-

zové medaile z letošního ME ve Schwechatu 

Zlaté družstvo českých kadetů z MEJ 2013 v Ostravě 
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nabité evropské konkurenci obrovský úspěch. A nechybělo mnoho a mohli jsme přivézt ještě jeden 
cenný kov. Dvojice Iveta Vacenovská – Kateřina Pěnkavová byla ve čtyřhře žen několik míčků od po-
stupu do semifinále. Z tohoto pohledu lze říci, že poslední období bylo pro český stolní tenis opravdu 
velice úspěšné a já jen doufám, že na to navážeme na dalších významných akcích.“ 

Ve Schwechatu však nešlo jen o cenné kovy, “bojovalo“ se též na diplomatické frontě. Na Kon-

gresu ETTU se volilo nové vedení evropského stolního tenisu.  

“Na Kongresu Evropské unie stolního tenisu se výrazně obměnilo složení Executive boardu. Nás může 
potěšit, že Nikolas Endal zůstal základním kamenem nového vedení ETTU. Nikolas je jedním z místo-
předsedů nového šéfa ETTU Rollanda Kramera, který má blízko k předsedovi ITTF Adhamu Shararovi. 
To by mělo Evropské unii stolního tenisu přinést jednu velkou výhodu, lepší se a stabilizuje se její fi-
nanční situace, která v poslední době nebyla vůbec dobrá. Další podstatnou a pro český stolní tenis 
důležitou novinkou je zavedení Komise hráčů při ETTU. I tam máme svého zástupce. A nejen to, Petr 
Korbel byl dokonce jednomyslně zvolen předsedou této nově utvořené hráčské komise. Takže i z toho-
to pohledu bylo pro nás letošní ME ve Schwechatu úspěšné.“ 

Každý sport a stolní tenis jistě není výjimkou, zápolí v této těžké době s ekonomikou. V jaké 

“kondici“ je český stolní tenis po ekonomické stránce? 

“Situace je v celku příznivá, nemáme s financemi vážnější problémy. Naučili jsme se šetřit, naučili jsme 
se žít s málem. Jen mě mrzí, že peníze od státu dostáváme hodně chaotickým způsobem. A to je v 
době, kdy sport u nás je ze šedesáti až sedmdesáti procent závislý na dotacích od státu, hodně nepří-
jemná situace. Bohužel to u nás není zdaleka tak transparentní jako ve vyspělých evropských státech. 
Chybí tomu koncepce, financování na delší období. Osobně bych uvítal například čtyřletý olympijský 
cyklus, abychom mohli 
některé projekty lépe na-
plánovat. V současné 
době kolikrát ani nevíme, 
kdy peníze přijdou a v 
jakém objemu. Ale jak 
jsem již říkal, museli jsme 
se s tím naučit žít. A 
myslím si, že se nám to i 
v rámci našich možností 
celkem daří.“ 

Objem financí od státu 
je částečně závislý na 
členské základně jed-
notlivých sportovních 
odvětví. Jak je na tom 

stolní tenis? 

“Pravdou je, že naše 
členská základna neros-
te, ale ani se nezmenšu-
je. Každý dobře víme, že 
v současné době mají 
mladí spoustu možností jak trávit volný čas. Stolnímu tenisu konkurují nejen počítačové hry, ale i nové 
sporty.. Snažíme se situaci nějak řešit, hledáme možnosti, jak mladé ke stolnímu tenisu přilákat. Kromě 
toho, že podporujeme Střediska vrcholového sportu, Sportovní centra mládeže i mládež v krajích, jsme 
vyhlásili projekt na výchovu mládeže v malých klubech. Musíme jen domyslet, jak donutit kluby a kraj-
ské svazy zaregistrovat co nejvíce dětí, které již hrají stolní tenis delší dobu.“ 

Český a předtím československý stolní tenis má bohatou historii a celou řadu mistrů světa a 

Evropy. V srpna jste založili Síň slávy českého stolního tenisu. Jak k tomu došlo? 

“Nápad na otevření Síně slávy českého stolního tenisu vznikl v mé hlavě po jedné návštěvě kolegů ze 
Slovenského stolnotenisového zväzu. Se svolením generálního sekretáře Antona Hamrana jsem tedy 
použil základní myšlenky a návody, jak Síň slávy českého stolního tenisu založit. Dlouho jsme zvažo-
vali vhodný termín pro tento slavnostní akt. Nakonec se otevření Síně slávy uskutečnilo v rámci oslav 

Bronzové družstvo stolních tenistek ČR z ME 2013 ve Schwechatu 
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prvního výročí vzniku extraligového kubu STEN marketing HB Ostrov Havlíčkův Brod. Byl to nádherný 
až dojemný večer. Jako první byli do Síně slávy Českého stolního tenisu uvedeni Ilona Voštová – Mo-
tlíková, Milan Orlowski, Jindřich Panský a Petr Korbel.“ 

Jaké máte další plány se Síní slávy Českého stolního tenisu? 

“Myslím si, že Síň slávy se bude velmi rychle rozšiřovat. Čtyřlístek zakládajících členů bude mít tu čest 
vybírat společně se mnou další kandidáty z řad bývalých reprezentantů, trenérů či funkcionářů, kteří se 
zasloužili o úspěchy a rozvoj českého, do roku 1992 československého stolního tenisu. Náš stolní tenis 
má velké množství osobností, které si tuto poctu zaslouží. Do budoucna bych viděl, že Síň slávy bude 
mít tak padesát až šedesát členů. Nejbližší rozšíření Síně slávy českého stolního tenisu plánujeme na 
začátek března příštího roku v rámci mistrovství České republiky jednotlivců v Plzni.“ 

Co vás v uplynulém půlročním období nejvíce zklamalo? 

“Mrzí mě malý divácký zájem o stolní tenis v České republice. Každou chvilku se u nás uskuteční něja-
ká zajímavá mezinárodní akce, na které startují stolní tenisté světové či evropské extratřídy. Ať vezmu 
jako příklad MEJ v Ostravě, Czech Open v Olomouci nebo teď skupinu Poháru ETTU v Praze. Jejich 
návštěvnost byla, bohužel, velice slabá. Asi je to i tím, že u nás máme poměrně hodně akcí, zejména 
pro mládež, která pak ani nemá pro samé bodovací a jiné turnaje čas navštívit vrcholné soutěže. Já 
myslím, že je to škoda, protože tam by se ti mladí hodně naučili.“ 

Není to tak trochu spojené i se slabou propagací stolního tenisu na veřejnosti a následně i v 

médiích? 

“Ani ne. Musíme si uvědomit, že stolní tenis není mediálně tak atraktivní jako fotbal, hokej či jiné spor-
ty. Přesto si myslím, že jsme v poslední době udělali v této oblasti hodně práce. Angažovali jsme na 
svaz nového mediálního pracovníka. První pokroky v této oblasti jsou znát. Česká televize opět vysílá 
pravidelně zápasy z Extraligy mužů, získali jsme ke spolupráci Český rozhlas, celostátní tištěná média 
i internetové servery. Situace se začíná zlepšovat. Důkazem toho bylo letošní mistrovství Evropy ve 
Schwechatu. Ale je to běh na dlouhou trať, není to otázka několika týdnů.“ 

Podrobné informace o českém stolním tenisu naleznete na oficiálních webových stránkách 

České asociace stolního tenisu (ČAST) – www.ping-pong.cz. 

František ZÁLEWSKÝ 
mediální pracovník ČAST 

Česká asociace stolního tenisu 

 

 Oznámení 

 

Na základě změny technické normy WADA v roce 2013 informujeme 
o zvýšení prahové hodnoty detekce užití MARIHUANY z původních 
15 ng/ml na 150 ng/ml. 

 

 

 
Kanabinoidy (přírodní i syntetické) patří do Seznamu zakázaných látek WADA pro rok 2013 i 2014. 
Řadí se mezi látky zakázané při soutěžích ve skupině S8. Hodnota se monitoruje u všech sportovců. 
Metabolit marihuany (THC) se v těle ukládá do tukové tkáně a velice dlouho, řádově i několik měsíců, 
se vyplavuje z těla. Pozor proto na její užívání (i kouření) v mimosoutěžním období, protože může být 
z těchto důvodů detekována i při soutěži. Bližší podrobnosti:www.wada-ama.org. 

 

Zdroj :http://www.antidoping.cz/aktuality.php  

http://www.wada-ama.org/
http://www.antidoping.cz/aktuality.php
http://www.antidoping.cz/aktuality.php
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 Rekordní české mistrovství světa žen ve florbale 

 

Na českém území se poprvé v historii 
uskutečnil ženský florbalový šampionát, 
který hostilo Brno a Ostrava. Již před ro-
kem vyhlásili organizátoři útok na zlatou 
medaili v návštěvnosti šampionátu a od-
vážný sen se jim podařilo během devíti 
dnů naplnit. Celková návštěvnost se za-
stavila na číslovce 43 807 a předčila tak 
dosavadní rekord o více než 15 000 divá-
ků. Velkou zásluhu na zaplněných spor-
tovních halách měl i český národní tým, 
který však i přes skvělé výkony bronzové 
medaile neobhájil. I tak mu po utkání o 
třetí místo ve stoje aplaudovalo 5 021 di-
váků, což je další rekord, tentokrát 
v návštěvě na jediném utkání MS žen. 

Šampionát zaznamenal obrovský zájem 
fanoušků u televizních obrazovek. Zápasy české reprezentace překonaly dosavadní rekordy ve sledo-
vanosti florbalu v České televizi, tedy včetně přenosů z mužských šampionátů. Celkem si české mis-
trovství u televizních obrazovek nenechalo ujít více než 800 000 diváků. 

České reprezentantky potvrdily svoji příslušnost mezi světovou elitou, a zatímco týmy z nižších pater 
světového žebříčku jasně přehrály, se Švýcarkami odehrály velmi vyrovnané bitvy, ve kterých bohužel 
nakonec padly 1:2 v základní skupině a 3:4p. v utkání o bronz. Mistryněmi světa se staly po šesté 
Švédky, které v semifinále rozmetaly Česko 9:2 a ve finále přehrály Finsko poměrem 5:1. 

Zdroj: ČFbU 
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Biatlon 

Veronika Vítková skončila druhá ve sprintu SP v rakouském Hochfilzenu. 

Ondřej Moravec dojel druhý ve sprintu SP ve francouzském Le Grand Bornand u Annecy. 

 

Cyklistika 

Jiří Ježek zajel na dráhových závodech handicapovaných v britském Newportu v kategorii C4 světový 
rekord ve stíhacím závodu na 4000 metrů. 

Na závodech SP v dráhové cyklistice v mexickém Aguascalientes vybojovali Jarmila Machačová 
v bodovacím závodě a Pavel Kelemen ve sprintu třetí místa. 

 

Judo 

Lukáš Krpálek vyhrál turnaj série Grand Slam v Tokiu. 

 

Lyžování 

Lukáš Bauer zvítězil v závodu SP ve finském Kuusamu na trati 10 kilometrů klasicky. 

Snowboardcrosařka Eva Samková vyhrála úvodní závod SP v rakouském Montafonu. 

 

Plavání 

Simona Baumrtová vybojovala na ME v krátkém bazénu v dánském Herningu zlato na 50 m znak, stří-
bro na 100 i 200 m znak a svou sbírku zkompletovala bronzem se smíšenou polohovou štafetou 
(Baumrtová, Bartůněk, Svěcená, Plevko). 

 

Rychlobruslení 

Martina Sáblíková vyhrála v Astaně první závod olympijské sezony na 5000 metrů. 

Martina Sáblíková vyhrála na SP v Berlíně závod na 3000 metrů. 

 

Vodní lyžování 

Martin Kolman vybojoval na MS v Chile bronzovou medaili. Na jezeře Los Morros obsadil třetí místo v 
kombinaci, která se skládá se součtu výsledků slalomu, skoku a triků. 

 

Universiáda – Trento - Itálie 

Biatlon – smíšená štafeta - Landová, Černá, Žák, Krupčík (3. místo) 

Biatlon – vytrvalostní závod na 15 km žen – Jitka Landová (3. místo) 

Lyžování – slalom mužů - Kryštof Krýzl (3. místo) 

Lyžování – kombinace (bodové hodnocení všech disciplín) – Ondřej Berndt (3. místo) 

Lyžování – skicross – Jiří Čech (3. místo) 

Lyžování – skok žen - Michaela Doležalová (2. místo) 

Rychlobruslení – 3 000 a 5 000 m, ženy – Martina Sáblíková (1.místo) 

Snowboarding - snowboardcross žen - Eva Samková (1. místo), Kateřina Chourová (2. místo) 

http://www.cstv.cz
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Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v 
tomto roce, a do nového roku Vám srdečně přejeme 
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.  

 

Redakce Zpravodaje ČUS 
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