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Novela zákona o účetnictví
přinesla nové povinnosti SK/TJ
ČUS při vyhlašování nejúspěšnějších
sportovců okresu/kraje
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z Výkonného výboru České unie sportu
16. února 2016
Na druhém zasedání se 16. února sešli čerstvě zvolení členové Výkonného výboru
ČUS v útrobách Strahovského stadionu.
Schůzi zahájil předseda ČUS Miroslav Jansta, přivítal nové členy, předestřel hlavní
cíle ČUS a pokračoval aktuální informací, především o stávající situaci na MŠMT,
kde přetrvávají personální problémy, neboť sport stále nemá „svého“ náměstka.
Dále informoval o jednání nově zřízené Národní rady sportu na MŠMT, kde za ČUS
odmítl v parlamentem projednávané novele zákona obsažený registr sportovců. Při
té příležitosti zopakoval předseda neslučitelnost této části novely zákona
s podmínkami pro činnost spolků daných ústavou a zákonem. Zmínil, že rada jednala též o budoucnosti zdrojů z loterií pro sport, kde hlavní osobou bude ministr financí Babiš, se kterým je potřeba dále jednat, přičemž pro ČUS je klíčové navýšení
objemu z tohoto zdroje. K loteriím proběhlo jednání v rozpočtovém výboru PSP
(účast ČUS, ČOV) i diskuse na radě, a ministryně bude hledat vhodnou formu podpory sportu v novele loterního zákona.
Od ministryně tlumočil předseda Jansta její vyjádření o dlouhodobém výhledu financování sportu ze státního rozpočtu, kde je ze strany ČUS vyvíjen tlak na plnění
vládních koaličních příslibů v objemech podpory. Předseda poskytl dosud známé
informace o Programu VIII pro SK/TJ na rok 2016, kde má být k dispozici pro SK/TJ
380 mil. Kč. Místopředseda Miroslav Pelta doplnil předběžné informace z přípravy
rozdělení dalších programů státní podpory 2016 na MŠMT.
Dále byli členové VV informováni, jakým způsobem budou plněna usnesení lednové VH ČUS, zejména realizace směn majetku v Lyžařském areálu na Zadově a
v SC Nymburk, rozpracování tezí na základě vzešlých připomínek sportovního prostředí k institucionálnímu zastoupení sportu v České republice a jakým způsobem
bude plnění přijatých usnesení kontrolováno.
Výkonný výbor se zabýval také přípravami 33. valné hromady České unie sportu,
která se uskuteční 23. 4. 2016 a schválil navržený harmonogram příprav, předběžný program jednání a soubor písemných materiálů pro delegáty, které budou průběžně připravovány a předkládány VV ČUS. V této souvislosti generální sekretář
ČUS Jan Boháč komentoval návrh jednacího řádu valné hromady, který bude předložen delegátům 33. VH ČUS ke schválení.
Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil a podrobně komentoval předběžné výsledky hospodaření, jako základ zprávy o hospodaření pro VH
ČUS. Rovněž představil zkompletovanou rozsáhlou Zprávu o majetku ČUS k 31.
12. 2015, přičemž zmínil velmi uspokojivé výsledky hospodaření obchodních společností i vlastních středisek. Na březnové jednání VV ČUS bude majetková zpráva
doplněna o hospodaření s.r.o. – Lanovka Churáňov, Pro-ČUS servis, VOŠ ČUS, a
Nakladatelství O Praha, a.s.
Zprávu doplnil místopředseda Marek Hájek informací o letos specifické pozici SA
Harrachov, a.s. s ohledem na probíhající jednání o pozemcích, a navrhl nevyplacení dividend za hospodářský rok 2014/2015 s tím, že bude vytvořena rezerva pro
případný nákup pozemků, který přinese lepší výsledky hospodaření v budoucnosti.
Výkonný výbor tento postup schválil.
Dále se členové VV zabývali předloženou 2. verzí připravovaného rozpočtu ČUS na
rok 2016, kde Pavel Benda upozornil na položky, v nichž jsou oproti roku 2015 výraznější změny. Zdůvodnil navrhovaná navýšení a ponížení jednotlivých položek
rozpočtu včetně alokace rezervních položek. Výsledky hospodaření by měly kopí-
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rovat současný trend kladného výsledku s tím, že vliv na
něj mohou mít klimatické podmínky, ovlivňující provoz
sportovních center.
Výkonný výbor rovněž schválil osnovu čtyřletého plánu
činnosti ČUS 2016 – 2020. Generální sekretář Jan Boháč sdělil, že zpracování osnovy vychází z dosavadního
„Desatera“, které bylo doplněno o nové priority ČUS. VV
ČUS na základě návrhu předsedy Miroslava Jansty,
schválil ustavení odborných komisí VV ČUS a jejich obsazení předsedy. Komisi pro přípravu nového sídla ČUS
povede Miroslav Pelta, komisi pro horská střediska Lukáš Sobotka, komisi pro podporu činnosti svazů Filip
Hobza, komisi pro podporu činnosti SK/TJ a spolupráci
se samosprávami Marek Hájek, komisi sportovně ekonomických analýz a strategií Michal Kraus, legislativní
radu pak její dosavadní předseda Marcel Petrásek. Na
základě přijaté osnovy bude plán dopracován tak, aby
mohl být předložen a schválen na dubnové VH ČUS.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS

Valná hromada ČUS nevolila jen
nové vedení
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10. Potlesk ve stoje pro Martina
Ručinského
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32. valná hromada České unie sportu v Nymburce zvolila nové vedení se silným mandátem a rekapitulovala
úspěchy uplynulého transformačního čtyřletého funkčního období. V mnohém však také naznačila i další
směřování i potenciál tohoto největšího českého spolku.
„Náš pohled je zaměřen především do budoucnosti.
Volbu nového vedení nevnímám jen jako přehlídku minulých úspěchů, ale hlavně jako start k novým věcem,
novým projektům a novým výzvám a úkolům. Podrobný
program na další čtyři roky představíme na dubnové
výroční valné hromadě. Ale nečekáme, to co jde udělat
hned, schválíme ještě dnes,“ prohlásil před volbou nových orgánů ČUS její předseda Miroslav Jansta.
Mnohé z budoucnosti ČUS a českého sportu naznačily
na této valné hromadě schválené materiály. Prvním
z nich byl souhlas se směnou pozemků v lyžařském
areálu Zadov, kdy ČUS vymění s obcí Stachy pozemky,
které umožní ČUS jako vlastníkovi pokračovat
v zahájeném rozvoji lyžařského areálu a obci zase lépe
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13. Zánik spolku podle NOZ - druhá část
15. Novela zákona o uznání odborné kvalifikace čeká na třetí čtení v poslanecké sněmovně
16. Antidoping
17. ČUS Sportuj s námi!

18. Soubor usnesení 32. VH ČUS
konané dne 30. ledna 2016
v SC Nymburk
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pečovat o obecní infrastrukturu a sportovcům
možnost zajistit rozvoj lyžařského areálu.
„Byly tím narovnány čtvrt století neřešené majetkoprávní vztahy, kdy naše strategické stavby
jako čistírna odpadních vod, opěrné zdi, retenční nádrž na zasněžování, nebo sloupy
lanovky byly na obecních pozemcích a pozemky důležité pro obec historicky patřily
ČUS. Lyžařský areál se nyní podařilo scelit
v kompaktnější funkční celek a vytvořit tak
podmínky pro jeho další rozvoj. Bude tak
možné, mimo jiné, vybudovat zázemí a servis
pro lyžaře a další turisty, pokladny, občerstvení, toalety, nebo půjčovnu sportovních
potřeb,“ rozvedl další vizi rozvoje lyžařského
areálu generální sekretář ČUS Jan Boháč.
Valná hromada také schválila směnu bytových
jednotek ve vlastnictví ČUS v areálu Sportovního
centra Nymburk.
„Zbavili jsme se dalšího z kostlivců, který na
nás vypadl z umakartových skříní po minulých vedeních bývalého ČSTV, kdy byly nepochopitelně rozprodány bytové jednotky
v zaměstnaneckých domech přímo v areálu,
jenž stojí na místě, kde se předpokládá rozvoj a další výstavba nového Olympijského
centra“ , řekl ke směně generální ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda. „Nikdo
z vlastníků bytů o bydlení nepřijde, dostane
jiný, nově zrekonstruovaný byt, prakticky ve
stejné lokalitě. Bez této směny bychom se
s obnovou nymburského areálu nehnuli
z místa“ , dodal Benda.
Rozsáhlá postupná rekonstrukce ve Sportovním
centru Nymburk tím má zelenou pro další etapy.
Již dříve padlo rozhodnuti zachovat, v co největší možné míře, kvalitní konstrukce stávajících
objektů.
„Nechceme bourat celý areál, část zrekonstruujeme a část bude nová výstavba, která
doplní tu již existující. V první etapě máme
v plánu demolici hotelu A, který chceme nahradit hotelovou kapacitou na úrovni obvyklého standardu, na který jsou sportovci ve
světě zvyklí. Dál budeme realizovat výstavbu
kryté fotbalové i atletické haly včetně rekonstrukce atletického tunelu. V další etapě by
měla vyrůst novostavba haly pro míčové
sporty a proběhne rekonstrukce stávající
centrální haly včetně ostatních přilehlých
sportovišť a zázemí medicíny pro sportovce,“ naznačuje další postup rozvoje Sportovního
centra Miroslav Jansta.
Následovat bude etapa komplexní rekonstrukce
celého bazénového traktu a dvou okolních sportovních hal. Potom přijdou na řadu venkovní
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sportoviště. Oprava travnatých ploch pro fotbal a
vznikne i nové hřiště pro baseball. A nakonec
bude nutné přebudovat veškeré inženýrské sítě
včetně energetických zdrojů. Projekt rovněž počítá s navýšením počtu parkovacích míst, proto
vznikne i nový parkovací dům.
„Chtěli bychom do projektu zahrnout také
venkovní volejbalová a basketbalová hřiště,
která patří TJ Lokomotivě Nymburk, zrekonstruovat je, udržovat a společně provozovat.
Samozřejmě se bavíme i o zimním stadionu a
Vesláku. Rádi bychom vytvořili nový model
fungování sportovního centra a města – otevřený a maximálně synergický, věřím, že se
nám to podaří,“ doplňuje Jansta záměry České
unie sportu.
„Letos máme v plánu vybudování vzpírárny,
rekonstrukci atletického tunelu, rekonstrukci
osvětlení sportovních hal, chceme postavit
rampu pro imobilní sportovce u bazénu, zrekonstruovat venkovní atletický stadion. Dojde také k demolici hotelu A a na jeho místě
začnou první fáze stavebních prací jeho no-

vého objektu, jenž by měl být dokončen, když
to dobře půjde, příští rok,“ přibližuje konkrétní
plány pro rok 2016 ředitelka Sportovního centra
Monika Bezděková.
Ke strategickým rozhodnutím 32. valné hromady
patřilo i projednání základních tezí k diskuzi o
institucionálním zastoupení sportu v České republice.
„Sport, na rozdíl třeba od kultury, nebo životního prostředí, se nemůže opřít o fungující
státní správu. Nemá svého jasného zastánce
ve vládě. Nemá ani vlastní kapitolu ve státním rozpočtu. Podle toho také vypadá zdraví
Mediální partneři ČUS

naší populace a vůbec všeobecný úpadek a
chuť lidí zdravě se hýbat. Sport měl své ministerstvo od vzniku naší státnosti až do roku
1990. Míval dokonce i vlastní vládní výbor.
Dnes je apendixem ministerstva školství
téměř bez kompetencí. Logickým krokem by
bylo společné ministerstvo sportu a cestovního ruchu, protože turismus a sport jsou
z velké části spojité nádoby. Bez těch, co lyžují, plavou, jezdí na kole a chodí na túry si
nelze
cestovní
ruch
vůbec
představit,“ obhajuje myšlenku ministerstva sportu Miroslav Jansta.
Delegáti valné hromady uložili předsedovi ČUS,
aby na dubnové valné hromadě spolku přišel
s konkrétními plány pro vznik Ministerstva sportu.
Česká unie sportu sdružuje 74 národních sportovních svazů v 8240 klubech a jednotách, které

mají přes 1, 2 miliónů členů. Jde o největší český sportovní spolek, jehož cílem je chránit zájmy
svých základních článků - tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů, poskytovat jim servis v rámci administrativy a zastupovat členské spolky v rámci institucí, především zajistit potřebný přísun financí pro trvale
udržitelné sportovní prostředí, které by mělo
v rámci dostupné infrastruktury po celé zemi zajistit ideální podmínky pro sportovní vyžití celé
veřejnosti. Česká unie sportu rovněž klade důraz
na motivační programy, které jsou zaměřeny
především na rozvoj sportovních aktivit pro děti
a mládež a naučit tak děti i rodiče, aby sport začali brát jako každodenní a samozřejmou součást běžného života.
Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí

Co přinesla novela zákona o účetnictví
sportovním organizacím?
Ing. Jiří Topinka, daňový poradce
S počátkem letošního roku se stala účinnou
novela zákona o účetnictví. Po dvou letech
od poslední novelizace jde o poměrně rozsáhlou změnu úpravy účetnictví, doprovázenou navíc změnami v prováděcích vyhláškách. Není proto divu, že novela vzbudila velkou pozornost také mezi spolky působícími v
oblasti sportu. Zkusme se proto podívat na
novelu právě z pohledu sportovních spolků.

překročení alespoň 2 z 3 hodnoty uvedených v
následující tabulce:
Pro zařazení účetní jednotky je nutné respektovat že:
a) za aktiva se považuje úhrn netto aktiv zjištěný
z rozvahy
b) ročním obratem se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých
měsíců, po které trvalo účetní období a násobená 12

c) počtem zaměstnanců se rozumí průměrný
přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle
Kategorizace účetních jednotek
metodiky ČSÚ.
První významnou změnou, kterou novela přinesZ časového hlediska je pak důležité, že (ne)
la, je nově zavedená kategorizace účetních jeddosažení hraničních hodnot musí účetní jednotka
notek do čtyř skupin (§ 1b). Zařazení sportovního
testovat vždy k rozvahovému dni – v praxi sporspolku do jednotlivých kategorií je závislé pro
tovních organizací tedy nejčastěji k 31. prosinci
kategorie mikro, malá a střední na nepřekročení
daného roku v případě, že je účetním obdobím
alespoň 2 z 3 hodnot a pro kategorii velká na
kalendářní rok anebo k poslednímu dni účetního
období v případě, že je účetním obdobím hospodářský rok.
Aktiva
Roční obrat
Zaměstnanci Zjistí-li účetní jednotka,
Mikro
Max. 9 milionů
Max. 18 milionů
Max. 10
že překročila ve 2 po sobě následujících rozvahoMalá
Max. 100 milionů
Max. 200 milionů
Max. 50
vých dnech hodnoty staStřední
Max. 500 milionů
Max. 1 miliarda
Max. 250
novené pro kategorii, do
Velká
Více než 500 milionů
Více než 1 miliarda Více než 250 které byla dosud zařaze-
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na, je povinna od počátku následujícího účetního
období změnit kategorii účetních jednotek. Obdobné pravidlo platí pro situaci, kdy naopak účetní jednotka zjistí, že ve 2 po sobě následujících
rozvahových dnech nepřekročila 2 hodnoty stanovené pro kategorii, do které byla dosud zařazena.
V prvním účetním období po vzniku postupuje
účetní jednotka podle pravidel pro tu kategorii
účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni
tohoto prvního účetního období.
Přechodná ustanovení novely pak stanoví, že
účetní jednotky jsou od 1. ledna 2016 zařazena
do té kategorie účetních jednotek, pro kterou splňují požadavky k 31. prosinci 2015 (bod 4 přechodných ustanovení).

půli cesty ke kýženému cíli. To je však téma na
jiný článek.
Vrátíme-li se k otázce důležitosti správného zařazení účetní jednotky do správné kategorie, je
nutno podrobněji vysvětlit zejména výhody zařazení do skupiny mikro účetních jednotek – kam
podle mých zkušeností také velká část sportovních organizací bude spadat. Srovnání mikro a
malých účetních jednotek – spolků - zobrazuje
následující tabulka:
Tabulka:

Vedení podvojného účetnictví ve
zjednodušeném
rozsahu

Mikro ÚJ

Malá ÚJ

ANO

ANO

NE

Obrat > 80 mil.
Kč*
Aktiva > 40 mil.
Kč*
Zaměstnanci >
50*

ANO

Pouze neauditované účetní jednotky

Příklad
TJ Sokol Lhota má k 31. prosinci 2015 roční obrat 4 miliony Kč, aktiva 14 milionů Kč a 7 zaměstnanců. Je tedy považována za mikro účetní jednotku. V roce 2016 díky investiční dotaci vybuduje novou sportovní halu v hodnotě 10 milionů Kč,
Podmínkou poskytnutí dotace bylo vytvoření 4
nových pracovních míst. V roce 2016 tak vykáže
TJ Sokol Lhota roční obrat 5 milionů Kč, aktiva v
hodnotě 24 milionů Kč a 11 zaměstnanců. Přesto
je stále považována za mikro účetní jednotku –
neboť k překročení 2 hraničních hodnot došlo pro
ten okamžik zatím pouze k jedinému rozvahovému dni a to k 31. prosinci 2016. Následně pak TJ
Sokol Lhota vykáže za rok 2017 roční obrat 5,5
milionu Kč, aktiva v hodnotě 24 milionů Kč a 11
zaměstnanců. Protože byly 2 hraniční hodnoty –
aktiva a počet zaměstnanců – vykázány ve druhé účetní závěrce po sobě, mění se zařazení do
kategorizace a TJ Sokol Lhota je od 1. ledna
2018 nově považován za malou účetní jednotku.

Povinnost ověření
účetní
závěrky
auditorem

Proč je správné zařazení do příslušné kategorie
účetních jednotek důležité? Protože zařazení do
kategorizace rozhodne o rozsahu vedení účetnictví, o případné povinnosti auditu při splnění
dále popsaných kritérií, o obsahu výroční zprávy,
o rozsahu povinnosti zveřejňovat účetní závěrku,
o způsobech oceňování apod. Jinými slovy zákon, který dosud mezi účetními jednotkami nijak
zásadně nerozlišoval – s výjimkou povinnosti auditu a možnosti vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu či možnosti vést jednoduché účetnictví – od roku 2016 některé povinnosti odstupňuje s ohledem na velikost i charakter účetní jednotky. To je bezesporu krok správným směrem,
neodpustím si však konstatování, že v konečném
důsledku zůstala i nová právní úprava stát na

povinnost auditu účetní závěrky se v případě
spolků vztahuje až na ty spolky, které ve 2 po
sobě jdoucích účetních obdobích dosáhnou 2 z 3
hodnot
** úleva se týká pouze nefinančních informací,
finanční informace musí účetní jednotka uvádět
vždy
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Možnost sestavit
účetní závěrku ve
zkráceném rozsahu

Pouze rozRozsah povinnosti
vaha a přílozveřejnění účetní
ha účetní
závěrky
závěrky***
Oceňování reálnou
hodnotou

NE

Auditované malé ÚJ celou ÚZ
Ostatní pouze
rozvaha a příloha účetní závěrky***
ANO

*** za účetní období počínající v letech 2014 a
2015 však musí i mikro a malé neauditované
účetní jednotky zveřejnit celou účetní závěrku
včetně přílohy
Z tabulky je patrné, že ve většině případů nejsou
výrazné rozdíly mezi mikro a malou účetní jednotkou. Významnějšími výhodami jsou pro mikro
Mediální partneři ČUS

účetní jednotky možnost vedení účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu a úleva z povinnosti
oceňování finančních investic reálnou hodnotou. Přísnější pravidla pro zveřejňování účetní
závěrky u malých účetních jednotek ve srovnání s mikro účetními jednotkami platí navíc pouze pro skupinu auditovaných malých účetních
jednotek. Vzhledem k tomu, že povinnost auditu účetní závěrky se v případě spolků vztahuje až na ty spolky, které ve 2 po sobě jdoucích
účetních obdobích dosáhnou 2 z 3 hodnot uvedených v druhém řádku předcházející tabulky,
je pravděpodobné že přísnější pravidla pro
zveřejňování účetní závěrky nedopadne na
větší počet sportovních organizací.
Pro úplnost je nutno dodat, že zákon deleguje
na prováděcí vyhlášky pravomoc stanovit rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu pro jednotlivé kategorie účetních jednotek. Stejně tak zákon deleguje na prováděcí vyhlášky pravomoc vymezit
pro jednotlivé kategorie účetních jednotek
účetní metody, směrnou účtovou osnovu, a
další podmínky vedení účetnictví. V případě
spolků je prováděcí vyhláškou vyhláška
č.504/2002 Sb., ve znění novely uveřejněné
pod číslem 324/2015 Sb.

podmínkách spolků záleží na stanovách konkrétního spolku, neboť občanský zákoník k této otázce mlčí a pouze podpůrně stanovuje v §
247, že mezi kompetence nejvyššího orgánu
spolku patří zpravidla schválení výsledku hospodaření spolku. Pro většinu sportovních organizací je pak důležité, že malé účetní jednotky
a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Pro spolky přitom žádný zvláštní
předpis uvedenou povinnost nestanoví. Uvedená úleva však neznamená – ačkoliv se takové výklady také objevily – že je z povinnosti
zveřejnění vyjmuta příloha účetní závěrky.
Podle zákona je totiž účetní závěrka nedílný
celek a je tvořena rozvahou, výkazem zisku a
ztráty a přílohou (§ 18 odstavec 1). Lze však

Zveřejnění účetní závěrky
Naprostou novinkou je pro sportovní organizace, které mají právní formu spolků – a to ať již
hlavních anebo pobočných – povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4). Taková povinnost se doposud vztahovala pouze na
obchodní společnosti. Zákon totiž do konce
roku v odkazovaném ustanovení ukládal povinnost zveřejnění pouze účetním jednotkám zapsaným do obchodního rejstříku. Od 1. ledna
2016 pak zákon povinnost zveřejnění ukládá
všem účetním jednotkám zapisovaným do veřejného rejstříku. A protože podle § 1 odstavec
1 zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se za veřejný rejstřík považuje také spolkový rejstřík, dopadá povinnost zveřejnění účetní závěrky na
všechny právnické osoby zapisované do spolkového rejstříku. Povinnost zveřejnění splní
účetní jednotky uložením účetní závěrky do
sbírky listin (§ 66 zákona č.304/2013 Sb.) a to
ve lhůtě 12 měsíců od rozvahového dne
(rozuměno rozvahového dne, k němuž je zveřejňovaná závěrka sestavena). Přitom pro povinně auditované účetní jednotky platí, že musí
účetní závěrku zveřejnit do 30 dnů ode dne
ověření závěrky auditorem a po schválení závěrky k tomu příslušným orgánem. Který orgán
je kompetentní ke schválení účetní závěrky v
Mediální partneři ČUS

očekávat, že valná část mikro a neauditovaných malých účetních jednotek využije možnosti uložit do sbírky listin rozvahu ve zkráceném rozsahu (§ 18 odstavec 4). Ohledně zveřejnění účetních závěrek za rok 2014 a 2015
pak platí, že lhůta pro zveřejnění účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce
2014, je nejpozději do 31. března 2016. Obdobně pak lhůta pro zveřejnění účetní závěrky
za účetní období, které započalo v roce 2015,
je nejpozději do 30. listopadu 2017.
Rozsah vedení účetnictví
Novela přinesla také významné změny v možnostech rozsahu vedení účetnictví. První změna se dotýká možnosti vedení podvojného
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (§ 9 odstavec 3 a 4). Zatímco dříve měly možnost
vést podvojné účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu prakticky všechny spolky, nově se tato
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výsada zužuje na spolky, které mají postavení
mikro a neauditovaných malých účetních jednotek. Moje osobní zkušenost je však taková, že
možnost vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nebyla spolky téměř využívána.
Zásadní změnou v rozsahu vedení účetnictví
však je, že se zákon po 13 letech vrací k možnosti vedení jednoduchého účetnictví (§ 1f a §
13b). Zákon sice v letech 2004 až 2015 obsahoval úlevu a umožňoval některým účetním jednotkám postupovat podle předpisů o jednoduchém
účetnictví účinných do konce roku 2003 (tehdy §
38a, od 1. ledna 2016 zrušený), takový postup
však nebyl považován za vedení účetnictví, pouze za splnění povinností uložených zákonem o
účetnictví. Od 1. ledna 2016 je vedení jednoduchého účetnictví považováno za účetnictví v souladu se zákonem. Jednoduché účetnictví přitom
mohou vést účetní jednotky, které
- nejsou plátci daně z přidané hodnoty
- celkové příjmy nedosáhnou za poslední uzavřené období 3 miliony Kč (do příjmů se nezahrnují
průběžné položky, příjmy z prodeje majetku a
příjmy nahodilé a mimořádné)
- hodnota majetku účetní jednotky nepřesáhne 3
miliony Kč (přitom platí, že jde o úhrn majetku,
zjištěného z přehledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvahovému dni. Do úhrnu majetku
ne nezahrnují pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady, pohledávky nahodilé
a mimořádné a jejich úhrady.)
- je mj. spolkem a pobočným spolkem.
Přestane-li účetní jednotka splňovat výše uvedené podmínky, musí vést účetnictví podvojné a to
od 1. dne účetního období následujícího po účetním období, ve kterém nesplnění podmínek zjistila. Je vždy potřeba pečlivě zvažovat,
k překročení či nesplnění jaké podmínky došlo a
určit co nejpřesněji okamžik zjištění této skutečnosti.
Pokud se účetní jednotka stane plátcem DPH,
zjistí tuto skutečnost nejčastěji tak, že je jí doručeno rozhodnutí správce daně o registraci. Plátcem DPH se tak stane ke dni následujícím po dni
oznámení (doručení) rozhodnutí. Pokud tedy
účetní jednotka překročí hranici minimálního obratu pro povinnou registraci plátce DPH například k 30. listopadu 2016, do 15. prosince 2016
podá přihlášku k registraci, pak
Bude-li rozhodnutí o registraci doručeno 28. prosince 2016, bude účetní jednotka povinna vést
podvojné účetnictví od 1. ledna 2017
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Bude-li rozhodnutí o registraci doručeno 2. ledna
2017, bude účetní jednotka povinna vést podvojné účetnictví od 1. ledna 2018
Podobná variabilita je možná také v případech,
kdy povinnosti vedení účetnictví vyplývá
z překročení příjmů nebo z navýšení majetku.
Domnívám, že mohou nastat dvě rozdílné situace a vždy je třeba pečlivě zvažovat, ke které
z dále popsaných situací má konkrétní účetní
jednotka blíže.
V prvním případě dojde k překročení kritéria o
nevýznamnou částku a v samém závěru účetního období. Pak bude správný postup takový, že
účetní jednotka v roce 2017 při sestavení přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o majetku a
závazcích za rok 2016 zjistí, že v roce 2016 překročila hranici příjmů 3 miliony Kč (nebo překročila či nesplnila jinou z výše uvedených podmínek) a proto počínaje 1. lednem 2018 začne vést
podvojné účetnictví. Okamžik zjištění se bude
totiž velmi vázat k prvním dnům roku 2017 – neboť teprve tehdy bude mít účetní jednotka všechny podklady nutné pro správné určení výše příjmů nebo výše aktiv.

Naopak v případech, kdy účetní jednotka zjistí
překročení příjmů nebo navýšení majetku o významnou částku již v průběhu roku 2016, vznikne jí povinnost vedení podvojného účetnictví již
od 1. ledna 2017.
Pokud účetní jednotka vede podvojné účetnictví
a splňuje podmínky pro vedení jednoduchého,
bude moci započít s vedením jednoduchého
účetnictví nejdříve po uplynutí 5ti po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých vedla podvojné účetnictví.
Jak mají postupovat ty účetní jednotky, které
podle úpravy platné do 31. prosince 2015 splňovaly podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví a po novele je splňovat přestaly, přestože se
jejich poměry nezměnily? A o jaké se vlastně
jedná situace? Tento problém se týká především
Mediální partneři ČUS

plátců DPH, jejichž registrace spadá do roku
2015 a předcházejících, kteří současně nepřekročili hranici příjmů ve výši 3 miliony Kč. Druhou
skupinou takto postižených jednotek jsou pak ty,
které sice nejsou plátci DPH, nepřekračují hranici příjmů 3 miliony Kč, avšak disponují majetkem
o hodnotě vyšší než 3 miliony Kč. V takovýchto
případech neměly účetní jednotky v roce 2015
povinnost vést podvojné účetnictví, od roku 2016
však na ně tato povinnost dopadá. Domnívám,
se že v takovém případě musí účetní jednotky
vést podvojné účetnictví již od 1. ledna 2016.
Svůj názor opírám o to, že novela zákona o účetnictví byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 10.
září 2015. Účetní jednotky tak měly dostatečné
množství času se s textem novely seznámit, zjistit za jakých podmínek jsou od 1. ledna povinny
vést podvojné účetnictví a připravit k 1. lednu
2016 přechod na vedení podvojného účetnictví.
Díky datu zveřejnění novely je podle mého názoru navíc neoddiskutovatelné, že překročení či
nesplnění stanovených kritérií zjistila taková
účetní jednotka již v průběhu roku 2015 a logicky
jí tak povinnost vedení podvojného účetnictví
vzniká k 1. dní následujícího účetního období –
tedy k 1. lednu 2016, který je také prvním dnem
účinnosti novely.
Na znovuzavedení možnosti vést jednoduché
účetnictví pak navazuje nová vyhláška
č.325/2015 Sb., kterou je upraveno vedení jednoduchého účetnictví. Tato vyhláška se nijak výrazně neodlišuje od bývalé vyhlášky č. 507/2002
Sb., která jednoduché účetnictví upravovala do
konce roku 2015.
Změny vyhlášky upravující vedení podvojného
účetnictví
Na novelu zákona o účetnictví navazuje novela
vyhlášky č.504/2002 Sb., která byla zveřejněna
ve Sbírce zákonů pod pořadovým číslem
324/2015 a která nabývá účinnosti 1. lednem
2016.
Novela vyhlášky přináší celou řadu změn, z
nichž pro praxi sportovních organizací jsou velmi
důležité následující úpravy.
Jako změny formálního charakteru lze označit
změny v členění výkazu zisku a ztráty, zejména
sloučení spotřebovaných nákupů a spotřebovaných služeb do jediného oddílu výkazu, dále pak
změna pořadí výnosů ve výkazu, kdy jako první
v pořadí mezi výnosy jsou nově uváděny dotace
a příspěvky a teprve pak standardní výnosy typu
tržeb.
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Výraznou metodickou změnou je úprava vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, která je nově vykazována v rámci nákladů.
Vyhláška dále konkretizuje údaje uváděné
v příloze účetní závěrky, zejména ohledně účetních metod a oceňování. Na tomto místě nelze
než povzdechnout, že podle mého názoru neúměrný rozsah údajů pro přílohu účetní závěrky
není bohužel významně redukován ani pro účetní jednotky sestavující účetní závěrku ve zkráceném rozsahu.
Velmi zásadní změnou je pak zrušení metody
aktivních a pasivních kurzových rozdílů – tato
novinka však dopadá pouze na účetní jednotky
disponující aktivy a pasivy v cizích měnách.
Omezím se proto pouze na konstatování, že od
roku 2016 budou kurzové rozdíly vzniklé z přecenění cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni vstupovat do nákladů nebo výnosů /podle jejich charakteru) a ovlivní tak výsledek
hospodaření.
Jako velmi zásadní pak musím označit změnu
vyplývající z § 38 odstavec 9 vyhlášky, která rozšiřuje povinnost provádění kontinuální úpravy
vlastního jmění na ty případy, kdy je odepisovaný majetek pořízen s pomocí účelových darů či
je nabyt bezúplatně. Do konce roku 2015 se tato
povinnost vztahovala pouze k majetku, který byl
zčásti nebo plně pořízen s pomocí dotace.
Poslední změnou, na kterou chci upozornit je, že
součástí vlastního jmění je nově pouze bezúplatně nabytý majetek, jen slouží-li k hlavní činnosti.
Bezúplatně nabytý majetek, který slouží k vedlejší činnosti, musí být od roku 2016 účtován prostřednictvím výnosů. Tato skutečnost může mít
nepříjemné daňové dopady, o tom však až někde příště.
A na samý závěr pak upozorňuji čtenáře, že pro
účetní jednotky vedoucí podvojné účetnictví byla
Ministerstvem financí zveřejněna dne 5. února
2016 novela Českých účetních standardů pro
účetní jednotky účtující podle vyhlášky 504/2002
Sb. Tato novela navazuje na změny provedené
v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce.
Úplný text a podrobný návod jak zasílat PDF
dokumenty do Sbírky listin najdete zde:
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novela-zakona
-o-ucetnictvi.html
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ČUS a Deníky iniciují pořádání
anket nejúspěšnějšího sportovce
okresu a kraje
Potlesk ve stoje pro Martina Ručinského
V současné době se po celé republice vyhlašují okresní a
krajské ankety nejúspěšnějšího sportovce roku, na
kterých se podílejí okresní sdružení a krajské organizace
ČUS a mediálně je podporuje regionální Deník. Jak je
různorodý sport, tak jsou různorodé i tyto ankety. Na jejich
přípravě se podílí různí organizátoři, ale vždy ve
spolupráci s ČUS. Vždy se jedná o velkou společenskou
událost, a proto si ji nenechte ujít. Informace získáte na
stránkách okresních sdružení.
Jednou z více než padesáti akcí může být příklad ze
slavnostního vyhlášení v Mostě:
Již osmnáctým rokem je vyhlašována anketa
Nejúspěšnější sportovec okresu. Po několikaleté odmlce
se anketa znovu vrátila na Mostecko, kde se výsledky
hlasování slavnostně vyhlašovaly v litvínovském kulturním
zařízení Citadela ve středu 10. února.
Každoročním vyhlašovatelem ankety jsou Česká unie
sportu a regionální Deník, v okrese Most je jím Mostecký
deník. Produkce je zajištěna ve spolupráci s agenturou
Sport action, která se podílí na více jak čtyřiceti dalších
vyhlášeních.
Vítězem ankety za rok 2015 se stal dnes již bývalý
hokejista, mistr světa a olympijský vítěz z Nagana 1998 a
jeden ze strůjců historicky prvního mistrovského titulu pro
Litvínov, Martin Ručinský. Vítězi při přebírání ocenění
tleskalo zaplněné hlediště ve stoje.
Ručinský zažil mimořádný loňský rok. Dočkal se
historicky prvního titulu se svým domovským Litvínovem.
Veterán pak po zisku trofeje, kvůli které si prodlužoval
kariéru, svou bohatou sportovní pouť ukončil. Fanoušci,
široká veřejnost i zástupci městské samosprávy jej
jednoznačně zvolili v anketě jako nejúspěšnějšího
sportovce roku 2015. V litvínovské Citadele při
slavnostním galavečeru převzal Ručinský ocenění z rukou
ředitele divize Sever regionálního Deníku Jiřího Michalce,
starostky města Litvínova Kamily Bláhové a Zdeňka
Kubce, předsedy krajské organizace ČUS.
Více informací o slavnostních vyhlášeních sportovců
okresu a kraje naleznete na:
www.nejuspesnejsisportovec.cz
Zdroj: Mostecký deník
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ČUS Stopa pro život
Seriál závodů ČUS Stopa pro život, určený pro širokou veřejnost, nesoucí v letošním ročníku název České unie sportu, je určený pro každého, kdo má rád běžky. Nezáleží na tom, jestli je vám 5 let
nebo 70 let, jestli jste začátečník nebo profík, jestli jezdíte na běžky pravidelně nebo jen nahodile. Jediné, na čem záleží je, že si chcete v zimě zasportovat, užít si krásný den spolu s přáteli, případně porovnat síly s ostatními závodníky. Do seriálu jsou zařazeny tradiční akce ve známých lokalitách a organizují je zkušení pořadatelé.
Každý závodník získá v rámci startovného (v rozmezí 500 – 700 Kč, podle rozpisu jednotlivých závodů) balíček užitečných služeb a produktů. Závody jsou jednotlivými pořadateli připravené tak, aby vám
na nich nic nechybělo a mohli jste naplno vychutnávat krásy českých hor.

Co obdrží účastník před závodem?
Startovní číslo, které si můžete upravit podle svých představ.
Čip pro měření času.
Dárek, se kterým budou vaše vyjížďky na běžkách příjemnější.
Vedle toho můžete využít také jakoukoliv ze služeb partnerů seriálu:
Základní namazání zdarma v servisu České spořitelny.
Vyhřívané DEPO s převlékacími místnostmi a úschovnou lyží i
oblečení.
Test centrum Rossignol, kde můžete otestovat profi lyže nebo si je půjčit na závod.

Jaké je zajištění během závodu?
Profesionálně připravené běžecké tratě vám zpříjemní nejen nádherná scenérie českých hor, ale i bohatě zásobené občerstvovací stanice s gely, tyčinkami a energetickými nápoji od firmy Nutrend.

V cíli to nekončí
Ihned po dokončení závodu dostanete teplý nápoj a čekají na vás další příjemné věci. Než sečteme
časy a vyhlásíme výsledky, můžete využít volný čas několika způsoby:
V úschovně DEPA máte možnost odložit své mokré lyže.
Ve vyhřívané jídelně s barem a kavárnou na vás čeká zdarma teplé jídlo a nápoj.
U stánků našich partnerů můžete nakoupit nejen běžkařské vybavení za výhodné ceny.
Den se zakončí vyhlášením výsledků a předáním cen vítězům na velkém pódiu. Výsledky můžete sledovat i on-line. A to buď jako webový servis prostřednictvím lokální wifi sítě, nebo ve formě automatického zasílání výsledkových sms či e-mailů.

Jak se přihlásit?
Na jednotlivé závody se můžete hlásit přes web za výhodnějších podmínek nebo v místě závodu v
předvečer a v den závodu.
Více informací o závodech a registrace na www.stopaprozivot.cz

Akce seriálu ČUS Stopa pro život:
Krkonošská 70 LAW

05. 03. 2016 | areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně

Karlův běh České spořitelny 12. - 13.03.2016 | Boží Dar v Krušných horách
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Právní poradna

Zánik spolku podle NOZ - druhá část
V minulém čísle jsme rozebrali co musí předcházet zániku spolku a jaké povinnosti podle nového občanského zákoníku z toho plynou.
Poté co nejvyšší orgán spolku rozhodne o zániku a je určen likvidátor, následuje tento postup likvidátora, který směřuje ke třem základním cílům likvidace, a to vypořádání majetku spolku, vyrovnání dluhů a naložení s likvidačním zůstatkem, tj. s tím,
co zbude po vyrovnání všech závazků spolku.
Postup likvidátora:
1.Sestavení zahajovací rozvahy a soupis jmění spolku;
2. Informační povinnost likvidátora;
3. Práce s majetkem spolku (viz. minulé číslo)
4. Zaměstnanci
V rámci likvidace musí dojít k ukončení pracovních poměrů, DPP i DPČ všech zaměstnanců.
Je tak třeba učinit v souladu se zákoníkem práce. Pokud se likvidátor se zaměstnanci na ukončení pracovního poměru nedohodne, musí jim
dát výpověď. Bude se jednat o výpověď
z organizačních důvodů, kdy výpovědní doby činí
2 měsíce a zaměstnanci mají nárok na odstupné (1 – 3násobek průměrné mzdy v závislosti na době
zaměstnání u spolku). Oproti obecnému postupu je pouze jediná výjimka, a to že výpověď lze dát úplně všem zaměstnancům, tedy i např. ženám na mateřské dovolené, nemocným atd. Je tedy nutné
počítat s tím, že bude třeba uspokojit i tyto mzdové nároky.
5.Uspokojení věřitelů
Po zpeněžení majetku, či jeho části, je třeba uspokojit věřitele. Pro to jsou zákonem stanovena určitá
pravidla. Jedná se především o stanovení pořadí, v jakém se věřitelé uspokojují. Toto pravidlo se
uplatní tehdy, kdy je zřejmé, že všichni věřitelé nebudou plně uspokojeni. Platí tedy, že přednostně se
uspokojí náklady likvidace, poté pohledávky zaměstnanců a teprve poté se hradí pohledávky ostatních.
6.Vypracování dokumentů
Jakmile likvidátor dokončí shora vedenou činnost, je třeba, aby likvidaci ukončil i zpracováním určitých
dokumentů. Jedná se zejména o následující dokumenty:
konečná zpráva o průběhu likvidace (povinně)
- v této zprávě by mělo být zejména uvedeno jaký majetek se mu podařilo sepsat, jak s ním bylo naloženo; jakým způsobem ukončil smluvní vztahy s obchodními a dalšími partnery spolku, zda pokryl náklady likvidace, jak byly uspokojeni věřitelé apod.
- předkládá jí ke schválení valné hromadě, respektive orgánu, který rozhodl o zrušení spolku a o jeho
jmenování
účetní závěrka ke dni ukončení likvidace (povinně)
Mediální partneři ČUS
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návrh na použití likvidačního zůstatku
- likvidátor může (ale nemusí) valné hromadě předložit svůj návrh, jak má být naloženo s likvidačním
zůstatkem, tedy s tím, co zbude z majetku spolku po uhrazení všech nákladů likvidace a po vyrovnání
všech závazků
7.Likvidační zůstatek
Obecně platí, že se s likvidačním zůstatkem naloží dle stanov spolku.
I když primárně není cílem likvidace spolku rozdělení spolkového jmění mezi jeho členy, není to vyloučeno, pokud to takto upravují stanovy. Zde je ovšem třeba poukázat na to, že má-li spolek zapsán status veřejné prospěšnosti, je zákonem stanoven způsob naložení s likvidačním zůstatkem, od kterého
se nelze odchýlit. V tomto případě je třeba, aby byl likvidační zůstatek použit výhradně k veřejně prospěšnému cíli. Stane se tak např., že bude nabídnut spolku s obdobným účelem. Z tohoto důvodu ani
není třeba, aby byl celý majetek zpeněžen, ale naopak může být zachován pro obdobný účel spolkového charakteru.
III. Zánik
Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Návrh na výmaz podává likvidátor, což je v podstatě
jeho poslední úkon, a to ve lhůtě do 30 dnů od skončení likvidace. K návrhu je třeba přiložit příslušné
listiny, především:
- rozhodnutí o zrušení spolku (tj. příslušný zápis z jednání valné hromady)
- souhlas příslušného správce daně (finančního úřadu) s výmazem z rejstříku
Návrh je stejně jako kterýkoli jiný zápis údajů o spolku podáván na tzv. inteligentním formuláři na internetových stránkách www.justice.cz.
Zánik pobočného spolku
Pobočný spolek je právnickou osobou svého druhu. Na jednu stranu je součástí spolku jako širšího
celku, na druhé straně je svébytnou právnickou osobou s odvozenou právní osobností.
NOZ neupravuje speciálně zrušení a zánik pobočného spolku. Je tedy třeba vycházet z úpravy platné
pro spolek, nicméně s určitým přizpůsobením, a to právě zvláštnímu právnímu postavení pobočného
spolku.
I pro pobočný spolek platí, že k jeho zániku dochází ve dvou fázích. Nejprve je třeba, aby příslušný orgán a postupem dle stanov hlavního spolku rozhodl o jeho zrušení. Pokud nezaniká pobočný spolek
s právním nástupcem (tedy zpravidla tak, že jeho právním nástupcem bude dle stanov spolek hlavní), pak je třeba, aby proběhla likvidace. Teprve poté je možné podat návrh na výmaz ze spolkového
rejstříku, čímž dojde k zániku pobočného spolku.
Pro průběh likvidace platí obdobně, co obecně u spolku, a to včetně zápisu vstupu do likvidace a likvidátora.
Postup při zániku pobočného spolku:
1.Rozhodnutí příslušného orgánu spolku o zrušení pobočného spolku (případně změna stanov, budouli touto změnou zrušeny všechny dosavadní pobočné spolky).
2.Jmenování likvidátora.
3.Likvidace – obdobně jako u spolku. Zde pozor – návrh na zápis údajů o likvidaci do spolkového rejstříku musí podat spolek hlavní (viz §26 odst. 2 zák. č. 304/2013Sb.). Návrh je stejně jako kterýkoli jiný
zápis údajů podáván na tzv. inteligentním formuláři na internetových stránkáchwww.justice.cz. (u formuláře je třeba zvolit variantu „změna zapisovaných údajů“ a vyplnit IČ pobočného spolku)
4.Naložení s likvidačním zůstatkem – opět platí, že se s ním naloží především dle stanov. Pokud stanovy tuto záležitost neupravují, bude nabídnut spolku hlavnímu.
5.Podání návrhu na výmaz pobočného spolku z rejstříku. Zde pozor návrh opět musí v případě pobočného spolku podat spolek hlavní (viz §26 odst. 2 zák. č. 304/2013Sb.). K návrhu na výmaz se opět dokládá především příslušné rozhodnutí o zrušení pobočného spolku a souhlas příslušného správce daně.
Legislativně právní odbor ČUS
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NOVELA ZÁKONA O UZNÁVÁNÍ
ODBORNÉ KVALIFIKACE ČEKÁ NA
TŘETÍ ČTENÍ V POSLANECKÉ
SNĚMOVNĚ
Novela zákona 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace, úspěšně prošla druhým čtením v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky i jednáním
garančního Výboru pro vědu vzdělávání, kulturu, mládež
a tělovýchovu.
Dne 15. prosince 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR schválila v prvním čtení vládní návrh zákona o
uznávání odborných kvalifikací a další související
předpisy, který na své projednání čekal od konce srpna
2015. Cílem návrhu je zejména zajištění harmonizace
vnitrostátních předpisů s evropskými směrnicemi. Proces
uznávání kvalifikace bude usnadněn a zrychlen díky
zavedení evropského profesního průkazu. Pilotně je však
možné jej vydat pouze pro pět regulovaných profesí,
kterých je v České republice více než tři stovky.
Novela dále zavádí výstražný mechanismus, jehož
prostřednictvím budou členské státy EU informovány o
tom, kterým lidem byl uložen zákaz výkonu
zdravotnických povolání nebo pedagogických profesí.
Výstrahu by měli obdržet do tří dnů od pravomocného a
vykonatelného rozhodnutí o zákazu.
S ohledem na transpoziční termín směrnice, který uplynul
dne 18. ledna 2016, vyslovili poslanci souhlas se
zkrácením lhůty před dalším projednáním na 30 dnů. V
období před druhým čtením byla novela dne 14. ledna
2016 projednána Výborem pro vědu, vzdělávání, kulturu,
mládež a tělovýchovu, který doporučil Poslanecké
sněmovně s návrhem vyslovit souhlas.
Návrh byl ve druhém čtení projednán a schválen dne 19.
ledna 2016. Byly předloženy také dvě skupiny
pozměňovacích návrhů.
Garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu jako garanční výbor pro projednání návrhu
zákona po druhém čtení projednal návrh na své 21.
schůzi dne 4. 2. 2016. Usnesením č. 148 (tisk 581/3)
doporučil poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o
pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu
zákona a o návrhu jako celku. Termín třetího čtení však
není dosud znám.
Čtvrtek, 18. únor 2016 / Publikoval: Gregůrková Lucie
Zdroj: www.msmt.cz

Mediální partneři ČUS

15

Antidoping

Bobisté také bojují za čistotu
Světová federace bobů a skeletonu (IBSF) zveřejnila nový „outreach“ program, který připravila ve spolupráci s WADA. Akce pod názvem „Klouzej čistě“ se uskutečnila v rámci světového poháru od 5. do
9.ledna letošního roku. Tímto počinem také propagují svůj vlastní nový vzdělávací program určený
hlavně pro mládež.
Akci podpořil ředitel WADA David Howman, který k tomu řekl následující: „Je dobře, že se tato akce
koná právě v Salt Lake City, kde se před několika lety uskutečnila i zimní olympiáda. Doufám, že
olympijské myšlenky budou zdrojem inspirace v boji za očistu sportu také pro bobisty a skeletonisty,
kteří jsou pevnými články tohoto hnutí.“

JUDr. Jan Šťovíček do Lausanne
Rodák z Náchoda JUDr. Jan Šťovíček PhD se
stal jako první Čech soudcem Sportovního arbitrážního soudu (Court of Arbitration for Sport) ve
švýcarském Lausanne. Tento soud vynáší konečné rozsudky nad sportovci v případě, že jednají
v rozporu se Světovým antidopingovým kodexem
a jeho standardy. Konkrétně se jedná např. o doping, ale i o podvody, uplácení aj. Konečné rozhodnutí uvedeného soudu je platné celosvětově a
zároveň je závazné napříč všemi sporty.

WADA vítá rozhodnutí z Lausanne
Světová antidopingová agentura WADA přivítala rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS),
který potvrdil potrestání celkem 34 současných i bývalých hráčů Australské fotbalové ligy AFL.
Poznámka: Australský fotbal je hra spíše podobná ragby, která se provozuje pouze v této zemi a je
tam velice populární...
Již v únoru 2013 odhalila australská kriminální policie, jejíž jedno oddělení se zabývá bojem proti organizovanému zločinu a drogám, že je v tamním sportu velice rozšířen doping. Na základě tohoto zjištění začala konat i AFL, konkrétně její antidopingové oddělení. Pozadu však nezůstala ani Australská
antidopingová organizace. Bylo odhaleno, že hráči australského ragby zneužívají zakázaný peptidový
hormon Tymosin Beta-4. Po mnoha peripetiích se dostal tento případ až do Lausanne, kde Sportovní
arbitrážní soud (CAS) potvrdil rozhodnutí australských orgánů, tj. udělení trestů zákazu činnosti na
dva roky. Většině hráčů skončí trest koncem listopadu 2016.
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email: polak@antidoping.cz.
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ČUS - Sportuj s námi!
Sledujte akce projektu, připojte se příští rok
Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI podporuje akce, které jsou otevřené sportující veřejnosti. Je to i součástí podmínek pro obdržení dotace. V programu pro zimní měsíce najdete spoustu akcí, které jsou
vyhlašovány jako krajská kola závodů v běhu na lyžích či ve sjezdovém lyžování a mají otevřenou kategorii pro příchozí, pro sportující veřejnost. Nebojte se a přihlaste se do těchto závodů, většinou mají
velmi dobrou úroveň a jedou se na dobře upravených tratích. V nabídce je však řada akcí z dalších
sportů.
Tentokrát Vás chceme Vás pozvat na:

Telnická 15
05.03.2016 | Adolfov v Krušných horách
www.czech-ski.comVít Florian, Tel. 721 974 335, e-mail: zc.manzesnnairolf.cv
Akce je součástí Krajského poháru v běhu na lyžích. Je určena pro širokou veřejnost. Letos se koná již 55.ročník.
Přihlášky e-mailem: zc.lnitsunkenahcus.v
Startovné: 40 Kč
Datum konání 5 – 6. 3. 2016, oba dny start v 11.00
Místo konání akce: lyžařský areál Ski centrum Adolfov.
So 5. 3. 2016 – Krajský přebor KSL ÚK a veřejný závod na dlouhé trac klasicky, intervalový start
Ne 6. 3. 2016 – KP KSL ÚK a veřejný závod ve skiatlonu, žactvo do r.2005 klasicky, hromadný start
Ředitel závodu: Hana Suchánková

Časový harmonogram najdete na stránkách ČUS Sportuj s námi!

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2016.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
Borek
12.03.2016 H.B. mostové jeřáby cup ve stolním
03.03.2016 XVIII. METAL-PS mezinárodní halový tenise, Prachatice
atletický mítink mládeže a dospělých OTROKOVI- 12.03.2016 Lyžařský pohár Vysočina, Velké Meziříčí
CE 2016, Otrokovice,
12.03.2016 Milevský pohár, Milevsko
05.03.2016 Orlický maraton, Deštné v Orlických
12.03.2016 Opočenský karneval na ledě, Opočno
horách
12.03.2016 Sedlecký pohár, Karlovy vary
05.03.2016 Sportovní dětský karneval, Milevsko
05.03.2016 Štít Města Chrudimě 2016, Jablonec 12.03.2016 Turnaj ve stolním tenise, Střelná
12.03.2016 Ústecký kros 2016, Ústí nad Labem
nad Jizerou
13.03.2016 Jarní mítink SK Čéčova, České Budě05.03.2016 Telnická 15, Adolfov v Krušných hojovice
rách
17.03.2016 XXII. RODM, Pardubice,
05.03.2016 Zimní volejbalový turnaj 4+2, Štítina
19.03.2016 3. ročník VYBĚHNEME ZA SLUNÍČ06.03.2016 Bílovický Koláč 2016, Bílovice nad
KEM, Opava
Svitavou
19.03.2016 Běh Lorenzovými sady, Třebíč
06.03.2016 Finále Jihomoravského lyžařského
19.03.2016 KARATE PRO NEJMENŠÍ, Praha 4
poháru, Němčičky
19.03.2016 Karvinský AQUATLON, Karviná
06.03.2016 Úpická desítka, Úpice
12.03.2016 Borecký půlmaraton, 4. ročník, Velký 25.03.2016 Golf Open Bike Race, Dýšina

Březen
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25.03.2016 Velikonoční fotbalový turnaj mladší a
starší přípravky, Teplice
26.03.2016 50. Pochod za Rumcajsem, Jičín
26.03.2016 Nordic Supercross 2016, Loučná pod
Klínovcem
26.03.2016 Obrataňské okruhy, Obrataň
26.03.2016 Velikonoční turnaj 2016, Litoměřice
27.03.2016 Dámská jízda, Boží Dar
27.03.2016 Pražský MTB pohár 2016, Praha
27.03.2016 Silniční běh na 10 km Rožmitál –
Březnice, 60. ročník, Rožmitál pod Třemšínem
31.03.2016 Ostravský běžecký pohár mládeže
2016, Ostrava - Martrinov

Duben
02.04.2016 Běh Koutem, Kout na Šumavě
02.04.2016 Běh Máchalkou, Praha 9
02.04.2016 Běh Safari, Dvůr Králové
02.04.2016 Novoveský přespolák, XXXIX.ročník,

Ostrožská Nová Ves
02.04.2016 Vejšlap Jarním Polabím, Čelákovice
02.04.2016 Velikonoční turnaj ve stolním tenise
dospělých o „Přeborníka města TELČE“ (31. ročník), Telč
03.04.2016 10.závod Brněnského běžecké poháru – závěr poháru – Brněnská přehrada, Brno
03.04.2016 Otvírání řeky Svitavy, Blansko
03.04.2016 Teamgym pro všechny, Praha 6
04.04.2016 Rekreační kopaná pro každého, Praha
05.04.2016 Aprílový běh, Praha
06.04.2016 Běh okolo Zámečku, Plzeň-Radčice

SOUBOR USNESENÍ
32. VALNÉ HROMADY ČESKÉ UNIE SPORTU
konané dne 30. ledna 2016 v SC Nymburk
Usnesení č. 1

K Návrhu technické novelizace Stanov České unie sportu

32. valná hromada ČUS
schvaluje
návrh technické novelizace Stanov ČUS ve znění:
čl. XV. odst. 6
Členové volených orgánů ČUS, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadou dne 28. 1.
2012 a dodatečnou volbou dne 26. 4. 2014 a dne 25. 4. 2015 nadále působí ve svých funkcích. Jejich
funkční období se řídí podle dosavadních předpisů.
Funkční období členů volených orgánů ČUS, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadou dne 30. 1. 2016, končí až dnem konání řádné valné hromady ČUS v dubnu 2020, nejpozději
však dnem 30. 4. 2020.

Usnesení č. 2

K Volbě orgánů České unie sportu

32. valná hromada ČUS
schvaluje
průběh voleb do orgánů ČUS, který byl v souladu se Stanovami ČUS z v o l i l a:
a)
za předsedu ČUS: JUDr. Miroslava JANSTU
b)

za členy Výkonného výboru ČUS: Ing. Karla BAUERA, CSc.; RNDr. Petra DITRICHA; Ing. Marka
HÁJKA; Filipa HOBZU; Ing. Vítězslava HOLUBA; Ing. Jaroslava CHVALNÉHO; Ing. Ivo KADERKU,
CSc.; Mgr. Zdeňka KRÁTKÉHO; Mgr. Zdeňka KUBCE; Ing. Jiřího PAVLÍČKA; Miroslava PELTU;
Jitku PEŘINU; Mgr. Lukáše SOBOTKU; Pavla SUKA; Mgr. Filipa ŠUMANA; PaedDr. Libora VARHANÍKA;

c)

Revizní komisi ČUS ve složení: Leopold BAMBULA; Milan HOMOLKA; Josef HRAZDÍRA; Ing. Jin-
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dřich LANGR; JUDr. Jan OBST; Ing. Jaroslav PAZDERA; Ing. Roman POKORNÝ
Výkonný výbor ČUS
zvolil za místopředsedy ČUS: Miroslava PELTU; Ing. Marka HÁJKA
jmenoval generálním sekretářem ČUS: Mgr. Jana Boháče
Revizní komise ČUS
zvolila svým předsedou: Leopolda BAMBULU
místopředsedou : Ing. Jindřicha LANGRA
K Majetkové dispozici v Lyžařském areálu ČUS na Zadově

Usnesení č. 3

– Směna pozemků České unie sportu v LA Zadov s obcí Stachy

32. valná hromada ČUS
schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Stachy uvedenou v písemném podkladu pro jednání valné hromady mezi ČUS a
obcí Stachy, a to za následujících podmínek:

doplatek za směňované pozemky od ČUS ve prospěch obce Stachy bude činit 39 980,- Kč (slovy:
třicetdevěttisícdevětsetosmdesát korun českých) v souladu se znaleckými posudky č. 01/2015 a
02/2015

zamýšlená směna bude doplněna o vzájemná věcná břemena ve formě služebnosti stezky a cesty
ve prospěch těchto pozemků:
A.

služebnost stezky a cesty ve prospěch pozemků 2390, 1738/7, 1739/7, 1739/6, 1738/4
a 2108/15 pro obec Stachy i každé další vlastníky pozemků, k jejichž přístupu a řádnému užívání je služebnost zřizována

B.

služebnost stezky a cesty ve prospěch pozemku 1688/5 pro ČUS i pro každé
vlastníky pozemku, k jehož přístupu a řádnému užívání je služebnost zřizována

další

zmocňuje
a)

Výkonný výbor ČUS, aby realizoval schválenou směnu pozemků v k.ú. Stachy, tedy zejména, aby
zpracoval příslušnou smlouvu a učinil další potřebné úkony směřující ke směně

b)

statutární zástupce ČUS k podpisu smlouvy

Usnesení č. 4

K majetkové dispozici v SC Nymburk
– Směna bytových jednotek v SC Nymburk

32. valná hromada ČUS
schvaluje
Směnu bytových jednotek ve vlastnictví ČUS a to tak, že bude uskutečněn maximální počet směn, které
bude možné uskutečnit z titulu vlastnictví bytových jednotek v budoucnu vzniklých prohlášením vlastníka
– ČUS v domu č.p. 2211, nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 3936 o výměře 250 m2, ul. Dlabačova,
Nymburk – Zálabí, a to tím způsobem, že bude směněna vždy jedna bytová jednotka ve vlastnictví libovolné soukromé osoby / v SJM z domu č.p. 1802, nebo domu č.p. 1809, nebo domu č.p. 1706 (vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a příslušných spoluvlastnických podílů na
pozemku) za jednu bytovou jednotku ve vlastnictví ČUS z domu č.p. 2211 (vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku).
zmocňuje
a)

Výkonný výbor ČUS, aby s jednotlivými vlastníky směňovaných bytových jednotek sjednal konkrétní
podmínky směny, včetně případného finančního vyrovnání

b)

Výkonný výbor ČUS, aby po sjednání konkrétních podmínek realizoval shora schválené směny, tedy
zejména, aby zpracoval příslušné smlouvy a učinil další potřebné úkony směřující ke směnám

c)

statutární zástupce ČUS k podpisu smluv

Mediální partneři ČUS
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Usnesení č. 5

K bodu Různé: Základní teze k diskuzi o institucionálním zastoupení sportu v ČR

32. valná hromada ČUS
bere na vědomí
Základní teze k diskuzi o institucionálním zastoupení sportu v ČR
pověřuje
předsedu ČUS a nově zvolený Výkonný výbor ČUS rozpracováním tezí na základě vzešlých připomínek
sportovního prostředí k institucionálnímu zastoupení sportu v České republice

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno
zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 25. 2. 2016; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv
ČUS; ISSN 1212-1061
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