
Informace - KOVID-19 - č. 2 - duben 2020  

Vážení sportovní přátelé, 

Vláda ČR opět částečně uvolnila opatření týkajících se KOVID 19, takže mi dovolte, abych Vás opět 
informoval o skutečnostech vztahujících se ke sportovnímu prostředí.  
 

1. KOVID 19 - opatření Vlády 
 
V prvé řadě bych chtěl upozornit na mnohdy zjednodušující články a protimluvu médií co se smí a 
co se nesmí. Při Vašem rozhodování, a to především provozovatelů sportovišť, je třeba vycházet z 
oficiálních pramenů Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. 
 
Víme, že navazující nařízení je složité sledovat a člověk vlastně neví co platí a co ne. Proto Česká unie 

sportu nabízí pomocnou ruku a pravidelně připravuje právní výklady aktuálně vyhlášených opatření. 

Jak jsem Vás již mnohokrát informoval, tyto výklady nejdete na našich webových stránkách v odkaze: 

Aktuální informace k opatřením Vlády ČR proti šíření koronaviru  (výkladová stanoviska).  V 

současné době zde najdete výkladové stanovisko k aktuálně přijatým opatření týkajících se sportu 

z 25.4.2020. 

Další oblastí poskytovaných informací jsou opatření Vlády ke snížení ekonomického dopadu 

nouzového stavu. Tyto informace zahrnují možné úlevy, finanční výpomoci, úvěry, informace pro 

zaměstnavatele, zaměstnance, OSVČ atd. Všechny tyto informace jsme zařadili do odkazu: Aktuální 

informace k opatřením státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (možné úlevy, 

finanční výpomoci, úvěry, informace pro zaměstnavatele, zaměstnance, OSVČ). 

 
2. Postup při nemožnosti konání valné hromady 

 
Mnoho SK/TJ, měly na předcházející období plánované volební výroční členské schůze / valné 
hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového 
stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas. Jak jsme již dříve 
informovali, byla schválena změna právní úpravy, která řeší mimo jiné nemožnost zasedání orgánů 
spolku a uplynutí funkčního období v době trvání nouzového stavu. Příslušný zákon byl schválen a 
vyhlášen ve sbírce zákonů dne 24. dubna 2020 pod číslem 191/2020 Sb. Výtažek příslušné pasáže 
zákona najdete opět na našich webových stránkách viz Postup spolku při nemožnosti konání valné 
hromady (i volební) 
 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 
 
V Jihlavě dne 27. 4. 2020 

Ing. Holub Vítězslav 
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
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