
         NAŠE STANOVISKO - REAKCE NA ZVEŘEJNĚNÍ NEPRAVDIVÉHO 

SDĚLENÍ SPOLEČNOSTÍ SPORTPROPAG A.S. : 

 

Dne 2.7.2020 ukončilo spolupráci Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se 

společností Sportpropag a.s.  

Rozhodnutí Republikového výboru bylo schváleno většinou členů. Akciová společnost 

Sportpropag  byla informována písemně a pro všechny byla zveřejněna zpráva na webu 

sdružení. 

Důvodem pro ukončení spolupráce byly spory ohledně čerpání dotací Sdružením rodičů a 

přátel diabetických dětí v ČR, které si Sdružení neponechává, ale dále je poskytuje 

společnosti Sportpropag a.s. Sdružení dospělo k závěru, že Sportpropag a.s. nesplnil i přes 

předchozí výzvy Sdružení podmínky dotace. Čerpáním dotace by tak mohly být dle našeho 

názoru, které jsme si předem ověřovali u odborníků, porušeny dotační podmínky. Jelikož je 

Sdružení jediným zodpovědným subjektem za čerpání dotace, nehodlalo Sdružení převzít 

nejen osobní odpovědnost, ale i odpovědnost za celé Sdružení za čerpání dotace, kterou 

fakticky jen přeposílá společnosti Sportpropag a.s. mimo jiné i z důvodu obavy, aby nebyl 

spáchán dotační podvod. 

Dotace je v tomto případě vyplácena až poté, co rodiče uhradili plnou cenu tábora a 

vyplacením dotace by jim nebyla poskytnuta žádná úleva či vráceny prostředky nebo dětem 

poskytnuty jiné další benefity v důsledku proplacení dotace. I přes to, že byl Sdružení rodičů a 

přátel diabetických dětí v ČR vyvíjen nátlak ze strany vedení akciové společnosti i 

prostřednictvím právní kanceláře, dotace z obavy spáchání možného dotačního podvodu a 

s ohledem na ochranu zájmů Sdružení nebyla čerpána. 

Zahájení právních kroků vůči Sdružení nás bohužel vedlo i k tomu, že jsme se museli i 

my obrátit o pomoc právníka. V příloze tohoto oznámení je zveřejněna odpověď 

JUDr.Radilovi, který Sportpropag a.s. zastupuje a na kterou jsme nikdy neobdrželi odpověď, 

pokud tedy odpovědí nebylo uveřejnění na internetu společnosti Sportpropag a.s. 

Nikdo z Republikového výboru, ani předsedkyně, neměl v úmyslu jakkoli ošidit rodiče a 

jejich zdravotně postižené děti - diabetiky. Nadále pracujeme na tom, jak rodinám a dětem 

pomoci a věříme, že se budeme moci soustředit na tuto práci a nikoli na neoprávněné nátlaky 

a obranu před útoky na internetu. Více naleznete na webu:www.diadeti.cz.                               

              

 

 

Z webu  Sportpropagu: 
 
Na letní prázdniny plánuje Sportpropag uspořádat dva letní dia tábory a to i přesto, že v letošním 

roce nám Sdružení rodičů a přátel pod vedením pani Staňkové odmítlo vyplatit dotace na 

uskutečněné tábory ve výši cca 300 tisíc a to i přesto, že Ministerstvo zdravotnictví tyto 

peníze konkrétně pro dia tábory pořádané Sportpropagem, přidělilo a poslalo je Sdružení. 

Pani Staňková je i přes upozornění zaměstnanců Sdružení odmítla vyplatit a zřejmě je v 

těchto dnech vrátí ministerstvu. Ošidila tak Vás a Vaše děti, neboť vypsaná dotace je vždy 

určena dětem a rodičům, aby cena tábora nebyla vysoká a děti mohly na uvedené edukační 

tábory jezdit. Protože jsme s tímto nepočítali, cena byla kalkulována s dotací, chybějící peníze 

doplatil Spoprtpropag a s další spoluprací se Sdružením nepočítáme 


