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   V aktuální informaci předsedy referoval Miroslav Jansta o jednáních s novou politickou 
reprezentací o budoucnosti financování sportu v ČR.  Česká unie sportu prostřednictvím 
svého předsedy žádá o značné navýšení finanční podpory sportu v novém funkčním ob-
dobí vlády. Splnění požadavků je podle předběžných jednání reálné a mělo by 
v budoucnu zajistit objemy financování národních sportovních svazů  i funkční územní  
struktury ČUS. 

   Po projednání předloženého návrhu rozhodl Výkonný výbor v souladu se Stanovami 
ČUS o svolání 29. valné hromady ČUS.  Ta se bude konat dne 26. 4. 2014 
v Nymburce. Schválen byl současně i harmonogram příprav VH ČUS a předběžný ná-
vrh programu. Generální ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda přednesl zprá-
vu o hospodaření a o majetku ČUS k  31. 12. 2013, která bude po zapracování připomí-
nek součástí písemných podkladů pro delegáty VH.  Výbor projednal též návrh rozpočtu 
ČUS pro rok 2014 s tím, že návrh bude do jeho předložení VH aktualizován o případné 
nové informace či rozhodnutí MŠMT o státní podpoře sportu. 

      Generální sekretář ČUS Jan Boháč představil připravený Projekt ČUS „Sportuj 
s námi“, včetně dokončeného kalendáře akcí pro rok 2014, sestaveného ve spolupráci 
s manažery krajských organizací ČUS a okresními sdruženími. Projekt již odstartoval 
prvními lednovými akcemi. Jeho záměrem je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu 
zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních, po-
dobách. Je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také 
na generace dospělých a seniorů. Měl by ke sportu přitáhnout neregistrované sportov-
ce, amatéry i rodiny s dětmi. Organizátoři akcí zařazených do projektu obdrží na jejich 
pořádání státní příspěvek, který bude ČUS distribuovat po přidělení státní dotace od 
MŠMT.  

 Dále Výkonný výbor schválil po projednání zadávací dokumentaci k výběrovému říze-
ní na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty, které vlastní ČUS v Krkonoších a se-
známil se s novými informacemi o využití zdrojů fondů EU pro sport, kde  byla navázá-
na spolupráce ČUS s poradenskou agenturou. Ta již doporučila konkrétní možnosti vy-
psané pro Středočeský kraj, dále program pro malé obce a vzdělávací program ERAS-
MUS+, který administruje Evropská komise přímo z Bruselu. Příští schůze VV ČUS se 
bude konat 25. 2. 2014.   

 
 

Lenka Angelika Tichá  
tisková mluvčí ČUS 

Informace z jednání  VV ČUS konané dne 14. 1. 2014 

Svolání valné hromady ČUS 

V souladu se Stanovami ČUS svolává Česká unie sportu (usnesením č. 14/27/351  ze dne 

14.1.2014) 29. valnou  hromadu  ČUS, na sobotu dne 26. 4. 2014, která se 

uskuteční ve Sportovním centru Nymburk.  
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Český sport zažil již čtrnáct minis-
trů, kteří ho mají v popisu práce. 
Pro sport žádná sláva, jejich prů-
měrná životnost je půl druhého ro-
ku. Než se stačili po paláci v Kar-
melitské ulici na Malé Straně roz-
koukat, byli pryč. A tak byl sport pro 
většinu z nich jen okrajovou záleži-
tostí. Za tu dobu nestačili ani vyho-
dit z názvu svého úřadu nesmyslné 
slovo „tělovýchova“ a nahradit ho 
slovem „sport“, které přesněji odrá-
ží svěřenou kompetenci. 

Poprvé za 22 let je však sport ale-
spoň trochu důstojně zastoupen v koaliční smlouvě ČSSD, 
ANO a KDU-ČSL. Poprvé vyjadřuje přinejmenším některé hlav-
ní směry podpory sportu. Koaliční partneři stvrdili jeho vše-
strannou podporu a rozvoj. Jak je napsáno ve smlouvě, vnímají 
ho jako důležitý prvek občanského a společenského života, 
národní identity a prezentace. Zavazují se, že budou podporo-
vat zdravý životní styl, podstatnou složku zdravotního stavu i 
schopnosti občana aktivně působit v moderní společnosti. Prý 
hodlají navýšit čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťo-
ven na boj s obezitou mládeže. Ve vzdělávacích programech 
se má posílit výchova ke sportu a zdravému životnímu stylu. 
Signatáři se zavazují, že budou motivovat k vytváření finančně 
dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci mimo-
školní činnosti. 

Říkají, že chtějí stabilní prostředí financování klubů s důrazem 
na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování 
sportovních činností. 

Stejně jako předcházející generace politiků slibují opakovaně 
nesplněný slib, že připraví nový zákon o podpoře sportu. Při-
znávají, že úkolem státu je postupně zajistit vícezdrojové finan-
cování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a sponzor-
ských zdrojů. Chtějí stanovit kritéria pro veřejnou podporu me-
zinárodních sportovních akcí v ČR a vytvořit podmínky pro tre-
néry mládeže včetně příležitostí pro druhou kariéru aktivních 
sportovců. Svoji porci (prý) dostanou občanská sdružení, spol-
ky, neprofesionální organizace a bude jejich transparentní fi-
nancování ze státního rozpočtu. 116 českých sportovních sva-
zů, více než 35 000 sportovních klubů a jednot a téměř tři milio-
ny aktivně sportujících lidí si tentokrát od nové vlády slibuje 
hodně. Už jen proto, že po dlouhé době jde o koalici, která by 
nemusela být úplně plichtová, za každou cenu kompromisní 
jako ty minulé. Za sport nezbývá než držet palce. 

Zkušenosti nás však vedou k opatrnosti. Kolikrát český sport 
zažil ono známé: Sliby se slibují, blázni se radují? A tak s na-

dějí všichni sledujme, co se bude dít dál.  ▫ 

Patnáctý ministr? Snad je to pro 

sport naděje 
 

24. 1. 2014  Sport  Strana 19  Komentáře 

MIROSLAV JANSTA 
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Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 

(lékařské prohlídky) 

 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013Sb. 
(dále jen „vyhláška“) zrušila dosud platnou avšak za-
staralou úpravu lékařských prohlídek, tj. zejména 
Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981o 
péči a zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a 
branně sportovních činností (ve znění Směrnice 
č.5/1985).  

 

Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka 
pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli. 

 

Povinná lékařská prohlídka: 

 

je vyžadována: 

u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, 
který vykonává výkonnostní sport v organizovaných 
soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je regis-
trován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto 
sportovců)  

u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vy-
konává vrcholový sport na úrovni státní sportovní re-
prezentace nebo se k ní připravuje) 

u žáků sportovních škol  

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu  

 

Jak už byly sdružené subjekty informovány Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. 

o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, která nabyla  účinnosti dnem 31.12.2013. 

  

Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se dotýká sportovního prostředí a subjektů sdružených 
v ČUS (upravuje požadavky na lékařské prohlídky), zabývala se jím i Legislativní rada VV ČUS, aby zhod-
notila její dopady do sportovního prostředí.  

  

Stanovisko Legislativní rady VV ČUS a její doporučení je uvedeno níže. 

 

 Právní poradna I. 
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požadované druhy: 

vstupní  (před registrací výkonnostního sportovce u 
organizace, kde sport vykonává, před zařazením do 
reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových 
sportovců) 

pravidelná (jednou za 12 měsíců) 

 

Nepovinná lékařská prohlídka: 

V případech, kdy se nejedná o shora uvedené sportov-
ce, není stanovena povinná lékařská prohlídka. Jde 
zejména o případy organizovaného sportu, neorganizovaného sportu a pohybové rekreace pro veřej-
nost. 

V těchto případech může být provedena tzv. jednorázová prohlídka, která je pro sportovce povinná 
pouze tehdy, kdy organizátor příslušné sportovní akce stanoví doložení takové lékařské prohlídky 
jako podmínku účasti na dané sportovní akci. 

Je tedy na organizátorovi, aby rozhodl, zda bude či nebude jednorázovou lékařskou prohlídku vyžado-
vat.  

 

V tomto směru lze doporučit s ohledem na ustanovení  §2900 občanského zákoníku, které stanoví, že 
každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlast-
nictví (tzv. obecná povinnost předcházet škodám), aby organizátor pečlivě zvážil náročnost kon-
krétní akce a na základě vyhodnocení zátěže pro účastníky, ostatních rizik atd. rozhodl o tom, 
zda jako jednu z podmínek účasti bude vyžadovat lékařskou prohlídku. Určitým věcným vodít-
kem v tomto směru by mohla být příloha č. 1 vyhlášky, která upravuje zdravotně náročné sportovní 
disciplíny. U těchto by měla být lékařská prohlídka podmínkou. Jedná se např. o ragby, zápas, judo, 
různé maratóny, triatlon, potápění, horolezectví, parašutismus, dálkové běhy či cyklistické závody na 
delší vzdálenost apod. Bez ohledu na druh sportovního odvětví lze doporučit, aby prohlídky byly 

vyžadovány v případech náborových a obdobných akcí. 

 

Závěr: 

I podle dosud platné právní úpravy, která byla v mnohém nejasná a neodpovídala současným spole-
čenským podmínkám, bylo doporučováno, aby lékařské prohlídky byly alespoň v určité základní  for-
mě vyžadovány (zejména u vrcholových sportovců). V praxi se tak ve většině případů děje. 

Rovněž organizátorům sportovních soutěží a jiných sportovních akcí bylo doporučováno, aby 
s ohledem na jejich obecnou povinnost předcházet škodám při náročnějších sportovních akcích pro-
hlídku požadovali. 

 

V tomto směru tedy nová vyhláška nepřináší do sportovního prostředí žádnou výraznější změ-
nu. Naopak vyhláška přinesla pozitivum v tom, že zcela jednoznačně stanovila, že v případech jiných 
než vrcholových a výkonnostních sportovců je to organizátor sportovní akce, kdo rozhoduje o povin-
nosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce. 

 

 

 

Legislativní rada VV ČUS 
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Výklad k problematice prodeje lihovin v souvislosti s novou úpra-

vou platnou od října 2013 a její praktické dopady do sportovního 

prostředí 

 

 

Zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu, který nově upravuje povinnosti při nakládání s lihem, 
přinesl také změnu živnostenského zákona, na jejímž základě byl prodej lihovin zařazen mezi konce-
sované živnosti. 

 

1. Pokud SK/TJ provozují restauraci, ubytovnu, hospodu atd. na základě živnostenského oprávnění (a 
to by měly, neboť takovou činnost nelze podřadit pod činnost vyplývající z jejich poslání), pak je třeba, 
aby si do 17. 4. 2014 požádaly příslušný živnostenský úřad o vydání koncese na prodej lihu (výrobky, 
které jsou považovány za líh, jsou definovány tak, že obsahují nejméně 15% objemových lihu, tj. ne-
patří sem např. pivo či víno).  Dále je třeba dodržovat podmínky dané 
zákonem č. 307/2013Sb. pro konečného prodejce lihu, tedy zejména 
prodávat (či jinak převádět) pouze označený líh (s kolkem) a ten od 
dodavatelů kupovat jen ve spotřebitelských baleních (nádoba nebo 
obal o objemu do 1 litru nebo nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud 
se jedná o obal ze skla). Podmínky nejsou složité, lze s jistým 
zjednodušením říci, že koncesi dostane každý, kdo si o ni požádá 
(má-li již nějakou jinou živnost). Ale je vhodné s vyřizováním začít co 
nejdřív, a to z praktických důvodů, neboť s blížícím se konečným 
datem se asi budou dost tvořit fronty. 

  

2. Pokud jde o jednorázové akce typu uspořádání zábavy, plesu atd., 
pak se nejedná o živnostenské podnikání a žádat o uvedenou konce-
si není třeba. Zde je třeba plnit pouze povinnost, která je pro naklá-
dání s lihem stanovena úplně pro všechny, tedy prodávat jedině 
označený líh (s kolkem). 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?

idBiblio=80607&fulltext=&nr=307~2F2013&part=&name=&rpp=100#local-content 

Gabriela Petrusová 
Legislativně právní oddělení ČUS 

 

 

 

 

 

 

 Právní poradna II. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=80607&fulltext=&nr=307~2F2013&part=&name=&rpp=100#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=80607&fulltext=&nr=307~2F2013&part=&name=&rpp=100#local-content
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Zimní Olympiáda dětí a mládeže 

– 2014 na Vysočině 

 

V týdnu uzávěrky zpravodaje právě probíhala 
ZODM 2014 na Vysočině. Kraj Vysočina hostil 
více než 1300 mladých sportovců do 16 let a je-
jich trenérů, kteří bojují o olympijské medaile v 
Novém Městě na Moravě, Velkém Meziříčí, 
Havlíčkově Brodě, Jihlavě a ve Žďáru nad Sáza-
vou. Na organizaci ODM se ve většině krajů po-
dílí také krajské organizace ČUS. Stejně tomu 
bylo i na Vysočině, kde nemalý kus práce připadl 
na Krajskou organizaci ČUS Kraje Vysočina. 

Moderátorem všech oficiálních částí olympiády 
dětí a mládeže byl legendární sportovní redaktor 
Československé televize Štěpán Škorpil. Už při 
minulých ročnících olympiád pořadatelé ocenili 
jeho odborný přehled ve sportovní problematice 
a chápavý přístup k úspěchům i neúspěchům 
závodníků. „Vsadili jsme na osvědčeného profe-
sionála, který zná atmosféru velkých sportovních 
akcí, umí si poradit s davem a má respekt napříč 
generacemi,“ uvedla Ivana Šteklová, členka or-
ganizačního výboru her. Štěpán Škorpil provází 
sportovce nejen zahajovacím a závěrečným ce-
remoniálem, ale je průvodcem i při všech ostat-
ních medailových vyhlašováních. 

Celý projekt má pod patronací ČOV a předseda 
Jiří Kejval na otázku - Co je největším příno-
sem, který si podle vás mohou děti ze své 

olympiády odnést? odpověděl: 

“Sport vytváří v zásadě dvě věci. Zaprvé pevnou 
vůli, která je vždycky strašně důležitá, a to nejen 
ve sportu, ale do života jako takového. Zadruhé 
to jsou pravidla fair play a slušnost. Když se 
všichni budeme chovat slušněji a ohleduplněji a 
budeme mít respekt vůči ostatním, hodně to po-

může nejen sportovcům, ale i společnosti.” To 
jsou myšlenky, s nimiž se nedá než souhlasit a 
přát si, aby takový přínos hry opravdu měly. 

Celý projekt se trochu vrací k antickým kořenům 
olympijských her a na program se zařazují i kul-
turní akce. Součástí her na Vysočině byla hra na 
akordeon. Vítězem akordeonové soutěže se stal 
jedenáctiletý Martin Kot ze Zlínského kraje a po-
rotce Antonín Dvořák jeho výkon velmi ocenil 
slovy: „Vítěz uchvátil nejen mě, ale všechny po-
rotce technickou zručností, uměleckým proje-
vem. Na svůj věk předvedl neuvěřitelný výkon a 
zasloužil si vyhrát.“ 

Oficiální sídlo olympiády dětí a mládeže umístili 
organizátoři na Starou Radnici ve Žďáru nad Sá-
zavou. S olympijským domem bylo spojeno i síd-
lo nově sestaveného týmu mladých novinářů, 
kteří si, díky aktivitě Českého olympijského výbo-
ru, mohli vyzkoušet práci sportovních redaktorů a 
fotografů, a to pod vedením zkušené sportovní 
novinářky Barbory Žehanové. Což je další aktivi-
ta, do které se mohou zapojit i děti, které mají 
sport rády, ale neprovozují ho na takové úrovni, 
aby se her mohly zúčastnit  jako závodníci. 

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže na Vysoči-
ně oficiálně skončily v pátek 24.1.2014. Slavnostní 
závěrečný ceremoniál v zaplněném Domě kultury 
ve Žďáru nad Sázavou trval více než dvě hodiny. 

Vyhlášeni při něm byli nejlepší sportovci, své me-
daile dostali úspěšní závodníci ze středečních a 
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čtvrtečních soutěží. Originální skleněné “placky” jim 
předávali například olympijský vítěz Martin Doktor, 
šéf olympijské mise pro hry v Soči, nebo trojnásob-
ná olympijská medailistka v běhu na lyžích Květa 
Pecková–Jeriová. Oceněny byly také nejlepší vý-
pravy v pořadí krajů, slávu si užili hokejisté domácí 
Vysočiny, kteří ovládli olympijský turnaj. 

Pak už převzal pomyslnou štafetu Plzeňský kraj, v 
němž proběhnou Hry VII. letní olympiády dětí a 
mládeže v roce 2015. Staženy byly vlajky a zazněla 
hymna. Na sportovce a výpravy pak ještě čekala 
zábava v podobě diskotéky. 

 

 

Pořadí  krajů  - počet bodů 

1. Liberecký kraj – 253 bodů; 2. Jihočeský kraj – 
164 bodů; 3. Jihomoravský kraj – 138 bodů; 4. Kraj 
Vysočina - 135 bodů; 5. Moravskoslezský kraj - 
118 bodů; 6. Královéhradecký kraj  - 102 bodů; 7. 
Ústecký kraj - 99 bodů; 8. Zlínský kraj - 99 bodů; 9. 
Pardubický kraj - 85 bodů; 10. Plzeňský kraj - 
76bodů; 11. Středočeský kraj – 74 bodů; 12. Praha
- 61 bodů; 13. Olomoucký kraj – 56 bodů; 14. Kar-
lovarský kraj - 42 bodů 

http://www.odm2014.cz/ 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČUS 

 

 

 Novinky z Antidopingového výboru  ČR 

 

DOPING – Zakázané léky 

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané dopingové látky a re-

gistrovaných v ČR k datu: 1.1. 2014 

Antidopingový výbor ČR zveřejnil výše uvedený seznam, který je již umístěn v elektronické podobě na 
internetových stránkách ADV ČR. V tištěné podobě bude k dispozici od 30. ledna 2014.  
Již dnes si můžete vyžádat zaslání této tiskoviny nebo od 3. února ji lze vyzvednout (po předchozí 
dohodě) přímo v sídle ADV ČR ve Stromovce.  
  

Doplňky stravy pod drobnohledem 

ADV ČR vydal novou publikaci, která upozorňuje spor-
tovce na různá úskalí užívání suplementů stravy. 
V elektronické podobě je k dispozici na našem inter-
netu: (http://www.antidoping.cz/

vzdelavani_materialy_doplnky_stravy.php ). 

Žádosti o zaslání obou tiskovin (pouze v omezeném 
počtu) směrujte na adresu: polak@antidoping.cz nebo 
lze vyzvednout (po předchozí dohodě) přímo v sídle 
Antidopingového výboru ve Stromovce na adrese: Za 
Císařským mlýnem 1063. Kontakt: Mgr. Michal Polák  
 

 

Zdroj - ADV ČR 

http://www.odm2014.cz/
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Česká unie sportu pro rok 2014 vyhlásila pro-
gram na podporu sportování široké veřejnosti 
ČUS – Sportuj s námi, jehož cílem je upozornit 
na zajímavé sportovní akce určené veřejnosti 
pořádané zejména v členských sportovních klu-
bech a tělovýchovných jednotách. 

V kalendáři akcí, který vzešel z lednového jedná-
ní Výkonného výboru ČUS, je zařazeno 178 
sportovních akcí, v jejich rámci mohou zájemci 
poznat a zamilovat si více než 40 sportovních 
disciplín. Celkově je očekávána účast více než 
50 tisíc sportovců i desetitisíců diváků. 

„Smyslem programu je přivést k jakékoliv podobě 
sportu co nejvíce lidí,“ říká k programu Miroslav 
Jansta, předseda ČUS. „Byli bychom rádi, kdyby 
účastníci akcí zůstali u sportu dlouhodobě, i kdy-
by se jen měli připravovat na další ročník své 
oblíbené akce,“ dodává. 

V rozmanité nabídce programu by si měl mít 
možnost vybrat opravdu každý. 

 

Co získají pořadatelé jednotlivých akcí? 

 

Česká unie sportu požádala MŠMT o finanční 
podporu projektu, kterou po přidělení poskytne, 
na základě smlouvy, jednotlivým pořadatelům. 
„VV ČUS loni schválil  podání žádosti na MŠMT 
o podporu projektu, v rozpočtu ČUS tak figuruje 
zatím 1 mil. Kč a snažíme se získat i další zdro-
je,“ komentoval výhled financování Jan Boháč, 
generální sekretář ČUS. Finanční podpora by po 
jejím přidělení měla směřovat, na základě 
smlouvy, přímo k organizátorům akcí, které bu-
dou dle své velikosti a významu rozděleny prav-
děpodobně do dvou kategorií.  

 

Díky smluvní spolupráci s vydavatelem regionál-
ních Deníků i deníku Sport pomůže ČUS organi-
zátorům s přístupem k medializaci akcí. Spolu-
práce s médii na regionální úrovni je pro pořada-
tele akcí zásadní a přesto že v řadě případů již 
dobře funguje, stále je co zlepšovat. Byli bychom 
rádi, kdyby se každá ze zařazených akcí objevila 
prostřednictvím deníků nejméně jednou před ak-
cí a jednou po ní. Určitý prostor bude pořadate-
lům věnován také na stránkách Zpravodaje ČUS. 

 

Nepříliš zimní počasí z počátku letošního roku již 
narušilo průběh prvních akcí. Některé sportovní 
události zařazené do kalendáře byly přesunuty, 
jiné bohužel dokonce zrušeny. Přejeme všem 
organizátorům i účastníkům, aby jim počasí po 
zbytek roku přálo. 

 

Kalendář akcí bude zveřejněn na www.cuscz.cz/
sportuj-s-nami/kalendar-akci.html. 

 

Mgr. David Kovář 
Management sportu ČUS 

 

 

ČUS – Sportuj s námi!  

2014 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/kalendar-akci.html
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/kalendar-akci.html
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Fotbal se opíral o výsledky klubů  

 

Rok 2013 se posuzoval především podle toho, zda fotbalová reprezentace vybojuje postup na mistrov-
ství světa 2014 v Brazílii. Národní tým ve sledovaném roce sehrál deset utkání, v sedmi šlo o postup 
na šampionát. Zisk deseti bodů za tři výhry a jednu remízu na postup alespoň do play-off nestačil. Za-
tímco prohra 1:2 po boji v Itálii se dala akceptovat, dvě domácí ztráty po výsledcích 0:3 s Dánskem a 
1:2 s Arménií se staly osudnými. Česko, které zaznamenalo v roce 2013 celkovou bilanci pět výher, 
dvě remízy a tři porážky, na turnaj hraný v zemi fotbalu zaslíbené nepostoupilo. 

Reprezentační výběr do 21 let 
pokračoval v přípravě na mistrov-
ství Evropy, které v červnu 2015 
uspořádá Česká republika. Tým 
sehrál osm přípravných utkání 
s bilancí čtyři výhry, tři remízy a 
jedna prohra 0:3 s Rakouskem. 
Naopak potěšila výhra 1:0 nad 
silným Nizozemskem. 

Střídavě si vedly mládežnické 
reprezentace. Výběr do 19 let na 
jaře nepostoupil z kvalifikace z 
fáze Elite na mistrovství Evropy, 
když prohrál s Dánskem 0:5, 
s Portugalskem 1:4 a porazil jen 
Bulharsko 2:1. Na podzim si nově 
vytvořená reprezentace ČR 19 
vybojovala postup do turnaje Elite 
po výsledcích 4:1 s Kyprem, 3:0 
s Gibraltarem a 2:0 s Chorvatskem.  

I reprezentace do 17 let měla podobnou bilanci – na jaře 2013 nepostoupila na mistrovství Evropy, 
když v turnaji Elite remizovala 1:1 s Izraelem i s Polskem a podlehla 0:1 Švýcarsku. Na podzim téhož 
roku rozehrála nová „sedmnáctka“ další cyklus a postoupila do fáze Elite po výsledcích 4:2 s Izraelem, 
3:0 s Lichtenštejnskem a 0:3 s Francií.  

Tradičně se dařilo futsalové reprezentaci, která opět vyhrála kvalifikaci a již tradičně postoupila na mis-
trovství Evropy. 

Reprezentace ČR v ženské kopané zahájila na podzim kvalifikaci o postup na MS 2015 a zaznamena-
la po jedné výhře, remíze a prohře. 

Ani reprezentace děvčat vytoužený postup na evropský šampionát neslavila. Výběr do 19 let po výhře 
na Řeckem 2:0 nestačil na Španělsko (1:2) i na Německo (0:5).  

Mnohem blíže k postupu byla děvčata z výběru do sedmnácti let. Po výsledcích 3:4 se Severním 
Irskem, 11:0 s Černou Horou a 4:0 se Skotskem hrála fázi Elite a tam podlehla 0:1 Itálii, porazila 3:0 
Dánsko a remizovala 1:1 s Portugalskem a k postupu na ME do Anglie chybělo velmi málo. 

Český fotbal tak na mezinárodní scéně o sobě dával vědět prostřednictvím klubů v evropských pohá-
rech. Sparta Praha vypadla v Evropské lize v únoru 2013 se slavnou Chelsea FC po výsledcích 0:1 a 

  

        Prostor pro svaz 



 

 

11 

1:1, ještě o kolo dále – mezi posledních šestnáct – se v Evropské lize dostala Viktoria Plzeň, která po 
vyřazení Neapole (3:0 a 2:0) těšně podlehla Fenerbahce Istanbul (0:1 a 1:1). 

I na podzim – v ročníku evropských pohárů 2013/14 – si Viktoria Plzeň vedla velmi dobře. Podruhé za 
poslední tři roky postoupila do skupinové fáze nejvýznamnější klubové soutěže Ligy mistrů. I tam se 
neztratila, skončila za Bayernem Mnichov a Manchesterem City, ale před CSKA Moskva, a tím se kva-
lifikovala mezi 32 klubů Evropské ligy s vědomím, že si zahraje poháry i na jaře 2014. Velkým překva-
pením bylo tažení Slovanu Liberec v Evropské lize, i on postoupil mezi 32 týmů této soutěže.  

Zdroj FAČR 

Informační systém ČUS na Windows 8.1 

Všechny aplikace Informačního systému ČUS jsou odzkoušené na Windows XP, Vista a Windows 7. 
Osobně máme zkušenosti s instalací programu na Windows 8, které proběhlo bez problémů. Byla 
použita ale updatovaná verze Windows 8 na 8.1, tento update je zdarma. Verze 8.1 odstraňuje ně-
které problémy verze 8. Postup pro update najdou kluby zde: 

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-8/update-from-windows-8-tutorial 

Organizační štáb české mise v Soči pod vedením Martina Doktora 

již připravuje podmínky pro české reprezentanty. 

„Převzali jsme naše budovy v olympijských vesnicích. Pokoje jsou stroze vybaveny, ale jsou čisté a 
prostorné. Vše voní novotou a zdá se, že i funguje,“ říká šéf české 
mise Martin Doktor. 

První sportovci přijedou již 30. ledna, kdy se oficiálně otevírají olym-
pijské vesnice. „Vše chceme připravit tak, aby sportovci řešili jen své 
výkony a nemuseli se zaobírat jinými starostmi,“ říká Doktor. 

Před hrami se hodně diskutuje o bezpečnosti. „U vstupu do Olympij-
ského parku a ves-
nice jsou kontroly 
všech zavazadel 
mimořádně důklad-
né. Musel jsem 

vyndat i vodu po holení, kterou Rusové důkladně 
zkoumali,“ usmíval se šéf mise. 

„Opatření se zatím nezdají být nějak demonstrativní. 
Po vesnici rozhodně nechodí samopalníci. Cítíme se 
tu bezpečně a pořadatelům důvěřujeme,“ zdůrazňuje 
Martin Doktor. 

Zdroj: www.olympic.cz 

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-8/update-from-windows-8-tutorial
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Letná pod sněhem: „Olympijský park roste před očima“ 

V Olympijském parku na Letné, který je prvním vrcholem dlouhodobé kampaně ČOV Česko 
sportuje, jsou už téměř připravená sportoviště včetně unikátního Ledového ráje. Slavnostní 

otevření parku je plánováno na 6. února. 

PRAKTICKÉ INFORMACE 

Olympijský park slavnostně otevře své brány ve čtvrtek 6. 2. večer. V ten samý den budou moci fa-
noušci zdarma od 16:00 hodin premiérově vyzkoušet všechna sportoviště. Park bude nadále pro ve-
řejnost otevřený od 7. 2. do 23. 2. vždy od 9:00 hodin do 22:00 hodin. O chod areálu se bude starat 
na 300 dobrovolníků. 

Denní vstupenky za 50 Kč je možné za-
koupit v předprodeji v síti Ticketpro nebo 
během her přímo u tří vstupních bran do 
areálu. Děti do 15 let, obyvatelé Prahy 7 
a ti, kteří si vstupenku vygenerují v apli-
kaci „Letná 2014“ ve svých chytrých mo-
bilních zařízeních před vyčerpáním ka-
pacit, mají vstup zdarma. Rezervaci 
sportovišť umožní online systém. Aplika-
ce by měla být přístupná na adrese 
http://www.olympic.cz/clanek/1387--
mobilni-aplikace-k-zoh-2014 .  

Návštěvníci, kteří nemají vlastní sportov-
ní vybavení, budou moci využít přímo na 
místě služeb půjčoven. Ceny se budou 
pohybovat mezi 50 a 150 korunami. „Pokud má kdokoli vlastní sportovní vybavení, nechť si ho vezme 
s sebou. Kapacita půjčoven není neomezená,“ říká mluvčí Olympijského parku Zuzana Kalátová. Vý-
těžek ze vstupného a půjčovného půjde na konto České olympijské nadace. 

Letná je dobře dostupná pražskou hromadnou dopravou, nejblíže parku jsou tramvajové zastávky Ko-
runovační nebo Sparta. Mimopražským návštěvníkům poslouží záchytná parkoviště P + R, jedině 
handicapované osoby budou moci parkovat na Letné. 

REZERVACE 

Již na přelomu ledna a února si budete moci rezervovat připravená sportoviště v Olympijském parku 
Soči – Letná. K dispozici pro vás budou následující sportoviště:· hokejové hřiště a curling;  

Navíc budete moci využít tyto kurzy se zkušenými instruktory:  snowpark; bruslení; curling; běžky. 
Rezervace na http://www.olympijskypark.cz/rezervace/                                    (Zdroj: www.olympic.cz) 

http://www.olympic.cz/clanek/1387--mobilni-aplikace-k-zoh-2014
http://www.olympic.cz/clanek/1387--mobilni-aplikace-k-zoh-2014
http://www.olympijskypark.cz/rezervace/
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        Blahopřejeme 

Biatlon 

Gabriela Soukalová vyhrála v rámci SP v německém Ruhpoldingu vytrvalostní závod i navazující stí-
hačku a upevnila si průběžné vedení v hodnocení seriálu. Veronika Vítková obsadila třetí místo ve vytr-
valostním závodě. 

 

Cyklistika 

Adam Ťoupalík vyhrál kategorii juniorů SP v Římě a dostal se do čela průběžného pořadí. 

 

Lední hokej 

Čeští hokejisté vyhráli po jedenácti letech Channel One Cup, třetí turnaj Euro Hockey Tour. 

 

Lyžování 

Sdruženář Miroslav Dvořák vybojoval na SP v ruském Čajkovském v obou konaných závodech třetí 
místo. 

 

Rychlobruslení 

Martina Sáblíková vybojovala na ME ve víceboji v norském Hamaru bronzovou medaili. 

Snowboarding 

Šárka Pančochová poprvé v kariéře vyhrála v americkém Copper Mountain slopestyle SP. 

Eva Samková vyhrála SP ve snowboardcrossu v Andoře. 

Ester Ledecká vybojovala ve dvou závodech SP v paralelním slalomu v Bad Gasteinu druhé a třetí 
místo. V celkovém pořadí seriálu je druhá. 

Ester Ledecká poprvé v kariéře vyhrála závod SP ve slovinské Rogle, čímž navázala na předchozí 
skvělé výsledky v paralelním obřím slalomu.  
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O z n á m e n í 

354 

VYHLÁŠKA 

ze dne 1. listopadu 2013 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 

 

Ministerstvo financí stanoví podle  § 189 
odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:  

§ 1  

 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 
2014 jsou stanoveny k této vyhlášce. 

 

§ 2 

 Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše 
základních sazeb zahraničního stravného pro 
rok 2013, se zrušuje. 

§ 3 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  
 1. ledna 2014. 
 

 

JUDr. Miroslav Jansta  v.r. 
   předseda ČUS 

Jako každý rok vám na začátku roku 2014 přinášíme dvě Oznámení o stanovení výše základních sazeb 
zahraničního stravného pro rok 2014, a o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskyto-
vání cestovních náhrad.  Plné znění oznámení a všechny přílohy jsou k dispozici  na webových strán-
kách http://www.cuscz.cz/novinky/stravne-a-prumerne-ceny-phm-2014.html . 

http://www.cstv.cz
http://www.cuscz.cz/novinky/stravne-a-prumerne-ceny-phm-2014.html
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Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 
§ 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník 
práce : 

§ 1 

Sazba základní náhrady za používání silnič-

ních motorových vozidel 

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 
157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

 

jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 

osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 

 

Stravné 

§ 2 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne 
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 
odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 

67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

102  Kč,  trvá-li   pracovní   cesta   déle   než  
12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

160 Kč, trvá-li  pracovní  cesta  déle než 18 hodin. 
 

§ 3 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne 
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 
odst. 1 zákoníku práce ve výši 

 

67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta  5 až 
12 hodin, 

102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle 
než 12 hodin, nejdéle však           18 hodin, 

160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle 
než 18 hodin. 

§ 4 

Průměrná cena pohonných hmo 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pod-
le § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí  

35,70 Kč u benzinu automobilového  95 oktanů, 

37,90 Kč u benzinu automobilového  98 oktanů, 

36,00 Kč u motorové nafty. 

  

§ 5 

Vyhláška č. 472/2012 Sb., kterou se pro účely 
poskytování cestovních náhrad mění sazba zá-
kladní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stanoví průměrná cena pohonných 
hmot, se zrušuje. 

§ 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem       
 1. ledna 2014 

 

 

JUDr. Miroslav Jansta  v.r. 
   předseda ČUS 

Rozesláno dne                                           Sbírka ČUS                                                    II./2014 

31. 12. 2013 

 

II. 

O z n á m e n í 

435 

VYHLÁŠKA 

ze dne 16. prosince 2013 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o sta-

novení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

 


