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AKTUALITY

ODPOSLECHNUTO

Předsedové Sdružení Zdeněk Ertl (vlevo) a České unie sportu Miroslav Jansta zahájili úzkou spolupráci svých sportovních organizací.

Spolupráce Sdružení a České unie 
sportu nabírá konkrétní formy

RADA NAPLÁNOVALA ROK 2015

OLDŘICH VANÍČEK PREZIDENTEM ÚAMK

SDRUŽENÍ ZAMÍŘÍ DO KRAJŮ
Memorandum o  spolupráci a  součin-
nosti, které v  září letošního roku po-
depsaly dvě největší střešní sportovní 
organizace v České republice – Česká 
unie sportu (ČUS) a Sdružení sportov-
ních svazů České republiky (Sdružení) 

– začalo nabírat konkrétní formy. 

Záhy po podpisu se už uskutečnily 
také první společné aktivity. Premié-
rovou akcí byla reprezentativní kon-
ference na téma fi nancování spor-
tu v  regionech, která nesla podtitul 
Sport = nepřítel státu? Konala se ve 
spolupráci s  internetovým portálem 
SportovníListy.cz 17. září v  pražském 
hotelu Pyramida.

O  tomto diskusním fóru, jehož se mj. 
zúčastnil i  ministr školství Marcel 
Chládek, jsme podrobně informova-
li už v  zářijovém vydání zpravodaje 
Sdružení. Také v tomto čísle je mu však 
věnován významný prostor na straně 
3 formou publikování podstatných pa-
sáží diskusního příspěvku předsedy 
Sdružení Zdeňka Ertla, jenž v  něm 
podrobil kritice nejen dosavadní ne-
přehledný a  netransparentní sys-
tém státního fi nancování českého 
sportu, ale především navrhl rychlé 
a efektivní systémové řešení.

SNÍDANĚ A DVOJROZHOVOR 
Další společnou akcí ČUS a  Sdružení 

– dvou sportovních organizací sdru-

žujících 95 procent sportovní členské 
základny v  České republice – bylo 
uspořádání snídaně s ekonomickými 
a sportovními novináři 12. listopadu 
v Letenském zámečku v Praze za účas-
ti předsedy ČUS Miroslava Jansty 
i předsedy Sdružení Zdeňka Ertla.

Pracovní název tohoto neformálního 
setkání zněl: Financování sportu 
v regionech. Toto téma je nyní velice 
aktuální právě vzhledem k  tomu, že 
po komunálních volbách začínají 
na radnicích českých měst a  obcí 
pracovat nová zastupitelstva – 
mnohé z  těchto informací jsou dů-
ležité právě pro jejich lepší orientaci 
v celé problematice.

Hovořilo a  diskutovalo se zde velice 
otevřeně a  kriticky a  výsledkem byla 
série článků v  klíčových českých mé-
diích, která popsala situaci v českém 
sportu, jeho fi nancování i  pokusy 
o jeho zprivatizování některými zá-
jmovými skupinami či marketingo-
vými agenturami.

Na tuto snídani poté navazoval rovněž 
dvojrozhovor předsedů Jansty a Ertla 
25. listopadu v  diskusním pořadu 
České televize „Téma pro hosty“ na 

kanálu ČT sport. Hlavním podtextem 
tohoto interview bylo opět fi nancová-
ní sportu v  České republice a  přede-
vším hledání způsobu, jak potřebné 
fi nanční prostředky nasměrovat 
tam, kde jich je třeba nejvíc – do re-
gionů a k mládeži.

Na snídani s  novináři i  před televiz-
ními mikrofony zaznělo mnoho pod-
nětných myšlenek, které výstižně ilu-
strují současný stav v českém sportu 
i  jeho aktuální problémy. Nejzajíma-
vější názory přetiskujeme na násle-
dujících řádcích.

O PODFINANCOVÁNÍ SPORTU
ZDENĚK ERTL: „Český sport je výraz-
ně podfi nancován a ze všech zemí Ev-
ropské unie je na tom nejhůř! Od státu 
dostává ročně něco přes tři miliardy 
korun, což představuje 0,08 procenta 
z hrubého domácího produktu. Přitom 
by potřeboval minimálně 12 až 15 mi-
liard! Jen pro srovnání – Slovensko 
dává 0,42 procenta HDP a  průměr 
v Evropské unii se pohybuje kolem 
0,40 procenta. Sport přitom do stát-
ního rozpočtu přispívá ročně částkou 
37 miliard korun, do veřejných pak 
dalšími 17 miliardami! Tvrdou realitou 
českého sportu je, že majetek chátrá, 
členská základna chudne, dobrovol-
níků ubývá, protože rodiče už nemají 
prostředky fi nancovat aktivity svých 
dětí, a k tomu ještě další úbytek peněz 
ze státního rozpočtu pro příští rok.“

Dokončení na str. 2

„Kraje se na celkovém fi nancování českého 
sportu podílejí v průměru 3 % – průměr 
Evropské unie je 5 %. Na fi nancování podpory 
sportu ze státních a veřejných zdrojů se kraje 
podílejí z 15 % – průměrně to byla v období 
let 2009 až 2011 částka 1,284 miliardy korun.“

Marek Hájek, 
místopředseda České unie sportu

Na svém posledním posled-
ním zasedání v tomto roce se 
19. listopadu v  Praze sešla 
Rada Sdružení sportovních 
svazů ČR. V  průběhu schůze 
kromě hodnocení činnosti 
schválili její členové rozpočet 
organizace na rok 2015, kte-
rý stejně jako letos předpo-
kládá vyrovnaný hospodářský 
výsledek. Dále se zabývali 
plánem práce, otázkami fi -
nancování českého sportu 
či novou koncepcí činnosti 

Sdružení na krajské a  regi-
onální úrovni. Rada součas-
ně potvrdila termíny svých 
čtvrtletních jednání v  příštím 
roce – uskuteční se ve dnech 
15. dubna, 18. - 19. června, 
9. září a 18. listopadu.

Na zasedání Valné hromady 
Ústředního automotoklu-
bu ČR 22. listopadu 2014 se 
uskutečnily volby nového 
devatenáctičlenného prezi-
dia a  současně prezidenta 
ÚAMK. Na další pětileté ob-
dobí se jím stal dosavadní 
prezident a  místopředseda 

Sdružení sportovních svazů 
ČR JUDr.  Oldřich Vaníček. 
Koncepci činnosti organiza-
ce, kterou přijala valná hro-
mada, charakterizoval tak-
to: „Cílem pro příští období 
bude důraznější obhajoba 
zájmů motoristů, ještě in-
tenzivnější podpora mlá-
deže v  oblasti sportu i  do-
pravní výchovy, sledování 
a  prosazování nových trendů 
v  bezpečnosti a  plynulosti 
silničního provozu a  pomocí 
aktivních kampaní dosažení 
vyšší bezpečnosti na čes-
kých silnicích.“

Spolupráce s  Českou unií 
sportu znamená pro Sdruže-
ní sportovních svazů ČR také 
důležitý úkol, s  nímž se musí 
v blízké budoucnosti vypořá-
dat. Aby mohly obě instituce 
úzce spolupracovat v  ekono-
mických, materiálních nebo 
organizačních záležitostech 
na krajské a  regionální 
úrovni, musí zde Sdružení vy-
tvořit dosud chybějící odpo-
vídající organizační struk-

turu. Rada 
S d r u ž e n í 
se už v této 
s o u v i s -
losti také 
z a b ý v a l a 
n á v r h e m 
nové koncepce, podle níž se 
v  souladu se změnou stanov 
připravuje v příštím roce jed-
notlivých regionech vznik 
krajských pobočných spol-
ků Sdružení. 

„Najednou mnohým vadí, že 
v našich svazech nejde pouze 
o sport, ale také o pravidelnou 
činnost a rozvoj technických 
dovedností.“

TÉMA

Novou grafi ckou podobu 
bude mít ročenka Sdružení 

sportovních svazů České re-
publiky shrnující letošní rok. 
Její obsah však zůstane tradič-
ně zaměřený na detailní při-
blížení činnosti i  sportovních 
úspěchů všech sedmnácti 
členských svazů. „Kromě 
změny designu bude mít také 
přehlednější obsahovou 
strukturu. Každý svaz v  ní 
dostal na textovou a bohatou 
obrazovou prezentaci své čin-
nosti čtyři strany,“ vysvětluje 
Ivana Caitamlová, generální 
sekretář Sdružení. Ročenka, 
která je momentálně ve výro-
bě, se bude distribuovat ve 
druhé polovině prosince. 

ROČENKA S NOVOU TVÁŘÍ
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Vrcholnou soutěž za sebou 
v tomto roce mají obětaví psí 
záchranáři. Začátkem října 
se na Spáleništi u  Přední 
Výtoně uskutečnil již 34. 
ročník mistrovství České 
republiky záchranářských 
psů. Šampionátu se zúčast-
nilo šestnáct závodníků ze 
čtyř brigád, kteří se předsta-
vili v soutěži v podmínkách 
trenažéru. Na jih Čech se 
sjela opravdu pestrá škála 
psích plemen. Vítězem se 
stal Zdeněk Čmejrek s  ně-
meckou ohařkou Omahou 
z Vtelenských polí z Hlubo-
ké nad Vltavou, na druhém 
místě skončila Petra Kuče-
rová se špringřicí Valentine 

Ruthless, třetí příčku vybo-
jovala Jitka Smělá s křížen-
kou Bessy. Poháry za nejlep-
ší disciplíny získali Ondřej 
Gulda s  malinoiskou Arin 
(poslušnost 91 bodů), Mar-
tina Trollerová s  fenkou 
bernského salašníka Alicí 
(větší SC 175 bodů) a  Bar-
bora Andělová s buvierkou 
Agnes (menší SC 100 bodů).

ZAJÍMAVOSTI

PSI ZÁCHRANÁŘI ABSOLVOVALI ŠAMPIONÁT

NEJLEPŠÍ NÁDECH V EVROPĚ MĚLA ČEŠKA

Letošní mistrovství Evro-
py v  potápění na nádech, 
které se ve dnech od 13. do 
19. října uskutečnilo ve špa-
nělském Santa Cruz de Te-
nerife, bylo z hlediska České 
republiky doslova revoluční. 
Poprvé se totiž na tomto 
šampionátu, který pořádá 
organizace CMAS, před-
stavila česká reprezen-
tantka. A  hned si odvezla 
zlato! Gabriela Grézlová, 

loňská bronzová medailistka 
z AIDA bazénového mistrov-
ství světa v disciplíně static-
ká apnoe, zazářila ve stejné 
disciplíně i  v  evropské kon-
kurenci. Statická apnoe, na 
kterou se česká závodnice 
specializuje, spočívá v  tom, 
že se potápěč snaží vydr-
žet pod vodou na nádech 
co nejdelší dobu. Výkonem 
7  minut 46 vteřin Gabriela 
Grézlová nejenže vylepšila 
svůj osobní rekord, ale zá-
roveň vytvořila národní 
rekord CMAS, který je sou-
časně i  světovým rekor-
dem. Po zásluze si tak od-
vezla domů zlatou medaili, 
ze které se těšil i trenér české 
talentované potápěčky Mar-
tin Zajac.

Dokončení ze str. 1

O ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ 
SAMOSPRÁVAMI
MIROSLAV JANSTA: „Nový loterijní 
zákon přijatý před dvěma lety, podle 
něhož peníze z hazardu nyní rozdělují 
místní samosprávy, fi nancování spor-
tu v regionech příliš nepomohl. Ačko-
liv do měst a obcí momentálně smě-
řuje o pět až šest miliard korun víc, 
zastupitelstva distribuují na spor-
tovní aktivity zhruba stejný objem 
peněz jako předtím, takže se žádné 
zlepšení nekoná. Místo do mládeže 
nebo na rekreační sport investují do 
infrastruktury – například chodníků, 
zeleně nebo osvětlení. Předvolební sli-
by bývají rychle zapomenuty, ale pak 
se všichni diví, že narůstá třeba drob-
ná kriminalita nebo případy sociálních 
patologických jevů.“

O ŠPATNÉM DISTRIBUČNÍM KLÍČI
ZDENĚK ERTL: „Klíč k rozdělování pe-
něz do sportu hledá stát od roku 1990. 
Tehdy byl Svazarm, předchůdce Sdru-
žení ještě fi nancován armádou, neboť 
provozoval převážně branné aktivity 
a  technické činnosti. Tato ekonomic-
ká podpora však skončila a  dnes se 
naše organizace stala odstrkovanou 
Popelkou. Najednou mnohým vadí, 
že v  našich svazech nejde pouze 
o  sport, ale také o  pravidelnou 
činnost a  rozvoj technických do-
vedností. Jenže třeba dobrovolní 
hasiči bývají v obcích často jedinou 
aktivní zájmovou složkou. Základní 
problém je způsobený tím, že peníze 
chtějí všichni, ale do sportu jich míří 
velice málo. Musí se o ně dělit profesi-
onální, amatérský, rekreační i  mládež-
nický sport. Rozdělování i  toho mála 
prostředků není správné a hlavně není 
systémové. Navíc podivně stanovená 
kritéria nikdo nevyhodnocuje. Do ma-
lých svazů, ani do malých jednot nebo 
klubů peníze prostě nejdou.“

O SNAZE ČOV ŘÍDIT ČESKÝ SPORT
MIROSLAV JANSTA: „Český olympij-
ský výbor chce víc pravomocí. Nechci 
útočit na ČOV, pana Kejvala podporuji 
jako jeho předsedu, ale je třeba oddělit 
strategická rozhodnutí českého sportu 
od výkonného výboru ČOV. ČOV by se 
měl věnovat tomu, k  čemu je podle 
svých stanov určen, tedy k  šíření myš-
lenky olympismu a zajištění účasti čes-
kých sportovců na olympijských hrách. 
Nejdůležitější ze všeho jsou sportovní 
svazy. A  ty ČOV nikdy žádné své kom-
petence nepředaly. Český sport by 
mělo řídit kolegium zřízené při olympij-
ském výboru. Zasedali by tam zástupci 
největších svazů, to jsou fotbal, hokej, 
atletika a  lyžování, s  nim předsedové 
ČUS a  Sdružení, zástupce Ústředního 
Automotoklubu, Sokola a  Asociace 
školských sportovních klubů.“

ZDENĚK ERTL: „ČOV nemá kompeten-
ci zastupovat všechny. Je tu boj o pení-
ze, ale my se musíme bavit především 
o sportu. Pan Kejval mě nemá rád, pro-
tože ČOV kritizuji, a přestože jsem čle-
nem výkonného výboru, nebavil se se 
mnou o ničem snad dva roky. Naše sva-
zy ve Sdružení prostě nedosáhnou na 
peníze, které dostane z loterií ČOV. Tratí 
na tom nejen malé svazy, ale třeba také 
požární sport, který má zhruba 360 000 

členů, nedostal ani korunu. A  biatlon, 
s  pěti medailemi náš suverénně nejú-
spěšnější sport na posledních zimních 
olympijských hrách v Soči, dostane jen 
symbolický příspěvek 600  000 korun, 
stejně jako aerobic a  méně než kužel-
káři! Ani jedno hledisko – velikost 
členské základny, hodnota majet-
ku, sportovní úspěšnost – nebylo 
u  našich svazů zohledněno. Lze se 
jistě domluvit, že střešní organizace 
budou z  rozdělování vyjmuty, ale 
pak je velmi podivné, když se ČOV 
nechová tímto způsobem ke všem 
stejně. ČUS a  naše Sdružení peníze 
nedostanou, Sokol a  Autoklub ano. 
Velmi to připomíná systém rozdělová-
ní dotací, který kritizoval pan ministr 
Chládek: Když zná Pepa Frantu, tak do-
taci dostane. To, že ČOV zvýhodňuje 
určité skupiny, ukazuje, že peníze 
rozdělovat nemůže.“

MIROSLAV JANSTA: „Vadí mi také 
způsob, jakým ČOV rozděluje více než 
400 milionů, které na jeho konto letos 
přišly v  souvislosti s novelou loterijní-
ho zákona od společností provozují-
cích loterie a kurzové sázky. Pochopil 
bych, že Česká unie sportu z  toho 
nedostane nic. Ale když si pak ČOV 
sám pro sebe přiklepne 10 procent 
a  Sokol dostane 2 procenta, tak to 
už nepochopím. Bylo jasně domlu-
veno, že ČOV bude v  tomto ohledu 
jen „průtokáčem“ a že prostě tamtudy 
peníze projdou. A najednou si z toho 
sám nechá 10 procent.“

„To, že Český olympijský výbor 
zvýhodňuje určité skupiny, ukazuje, 
že peníze rozdělovat nemůže.“

TÉMA

Spolupráce Sdružení a České unie 
sportu nabírá konkrétní formy

Čeští týmoví potápěči jsou mistry světa
Během letošního podzimu se českým 
potápěčům opravdu podařilo. Na mist-
rovství světa týmů v potápění na ná-
dech 2014, které ve dnech 16. až 27. září 
konalo na italské Sardinii, se čeští repre-
zentanti prosadili v mužské i ženské ka-

tegorii. Na programu byly dvě bazénové 
disciplíny – dynamická apnoe s ploutví 
(DYN) a  statická apnoe (STA) a  jedna 
hloubková disciplína – konstantní váha 
s ploutvemi (CWT). Mužský tým ve slo-
žení Martin Valenta, Petr Vala a Miro-
slav Ševčík skončil na celkovém dru-
hém místě za vítěznými Rusy a v historii 
českého freedivingu získal v součtu dis-
ciplín rekordní počet 779,30 bodů. 
Ženský tým ve složení Alena Konečná, 
Vendula Strachotová, Kateřina Šu-

ranská a Jarmila Slovenčíková obsadil 
třetí místo za týmy z Ruska a Japonska 
s celkovým počtem 653,4 bodů. Jarmila 
Slovenčíková jen o pár dní později uspo-
řádala 7.  ročník mezinárodních zá-
vodů v potápění na nádech Zlín Cup 

2014. V  Městské plovárně Luhačovice 
se 15. listopadu utkali soutěžící ve dvou 
bazénových disciplínách – statické ap-
noi (STA) a dynamické apnoi bez ploutví 
(DNF). Zlín Cup 2014 zároveň uzavřel 
letošní sezónu freedivingu v Česku.

OCENĚNÍ

LETOHRAD PŘIVÍTAL MALÉ BIATLONISTY

DOBROVOLNÍ HASIČI SPOLUPRACUJÍ S KRAJI

Město Letohrad, známé jako 
kolébka biatlonu, uspořádalo 
v  říjnu obratnostní závody 
v  biatlonu pro děti, které 
se jely na kolečkových lyžích 
a  bruslích. Do závodu se za-
pojilo 82 dětí napříč všemi žá-
kovskými kategoriemi z osmi 
biatlonových klubů v  České 
republice. Na trati, kterou 
tvořily dvě soutěžní kola, se 
vyskytovalo hned několik 
technických úseků včetně 
slalomů, branek a  dalších 
překážek, které prověřili ta-

lent a koordinační schopnosti 
soutěžních. Samozřejmě ne-
chyběla ani nezbytná stře-
lecká položka vleže. I  přes 
náročnost trati se jí nezalekli 
ani začátečníci. Cílem těchto 
obratnostních závodů bylo 
zejména otestovat dovednost 
dětí a zpestřit jejich sportovní 
přípravu. Proto závěr závodu 
nepatřil vyhlášení vítězů. Při 
této akci totiž nebyl žádný 
poražený a  všichni účastníci 
bez rozdílu si odnesli zají-
mavé ceny.

Ve čtvrtek 20. listopadu se v 
Centru hasičského hnutí Přiby-
slav konalo společné zasedá-
ní Výkonného výboru Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska a starostů krajských 
sdružení hasičů. Z  rekapitu-
lace činnosti všech krajských 
sdružení během roku 2014 
opět vyplynulo, že tam, kde 
spolupráce s představiteli pří-
slušného kraje funguje, daří se 
i celkovým aktivitám dobro-
volných hasičů. Největší slova 
chvály a uznání zazněla na 
adresu hejtmanů ze Zlínské-
ho, Jihomoravského, Ústec-
kého, Pardubického kraje 
a Kraje Vysočina. Účastníci 

výboru vyzdvihli i zlepšující 
se situace ve Středočeském 
kraji a Hlavním městě Pra-
ze. Na programu zasedání, 
které bylo zároveň posledním 
v letošním roce, došlo i na při-
pomenutí zásadních událostí 
roku 2014, z  nichž největší 
byly oslavy 150 let od vzniku 
českého dobrovolnického ha-
sičstva.
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Český sport potřebuje nový a transparentní model fi nancování
Jeden ze 
z á s a d n í c h 
p ř í s p ě v k ů 
na nedávné 
reprezenta-
tivní konfe-
renci Sport 
= nepřítel 
státu? v  Pra-

ze přednesl předseda Sdružení 
sportovních svazů ČR ZDENĚK 
ERTL, který se zabýval přede-
vším návrhem nové struktury 
fi nancování sportu v  České re-
publice. Přinášíme z  něj nejvý-
znamnější pasáže:

Ukazuje se, že v současné době 
neexistuje celkový, ucelený, sro-
zumitelný, ale hlavně transpa-
rentní systém distribuce peněz 
do sportovního prostředí, po-
dle kterého by bylo možné sta-
novit výši dotace pro jednotlivé 
sportovní organizace. Převládá 

v  něm stále jakési léta neměnné 
„zvykové právo“, preference urči-
tých sportů, institucí a osob. 

Bohužel, ani osvícený ministr 
školství s  tím sám nic udělat ne-
může. Má-li se však sport v České 
republice – a především ten mlá-
dežnický, rekreační a masový – dál 
rozvíjet, je nutná razantní změna 
dosavadního systému a  jeho vý-
razné zprůhlednění a  zjednodu-
šení. A  zejména, je nutné zajistit 
tok peněz do regionů.

PROGRAMOVÁ PROHLÁŠENÍ: 
SLIBY-CHYBY
Sportu věnují pozornost ve svých 
programových prohlášeních 
všechny vlády. Tyto proklamace 
jsou samozřejmě bohulibé, po-
třebné a sport jako takový se bez 
nich neobejde. Sportovní hnutí 
bývá vždy plné očekávání. Vzápětí 
se však ukáže, že většina slibů zů-

stává pouze na papíře. Není divu, 
že veřejnost to vnímá negativně 
a navíc na neplnění těchto opat-
ření sport neustále doplácí. 

Léta preferovaný nepřehledný 
systém rozdělování fi nančních 
prostředků, který většině sportov-
ního hnutí nevyhovuje, je dávno 
přežitý a v současné době je třeba 
vést diskusi se všemi klíčovými in-
stitucemi a řídícími články ve spor-
tu o jeho podstatné transformaci.

ŘEŠENÍ? TŘI ČASOVÉ 
HORIZONTY
Domnívám se, že radikální 
změna je nejen nutná, ale co 
je důležité – také možná. A jaké 
kroky k nápravě systému v oblas-
ti fi nancování sportu je tedy třeba 
provést? Podle mého názoru je 
třeba postupovat a situaci řešit 
ve třech časových horizontech:

1. KRÁTKODOBÁ ŘEŠENÍ: 
Lze je provést okamžitě, napří-
klad už od 1. ledna 2015. Mohou 

proběhnout zhruba v  období 
jednoho roku a  navíc bez nut-
nosti jakýchkoliv legislativních 
změn. Mohou být realizovaná na 
základě politické dohody vlády 
a  představitelů sportovního hnu-
tí. Pochopitelně ne pouze těch 
vybraných, ale všech podle toho, 
koho skutečně a v čem zastupují.

Tato krátkodobá opatření spo-
čívají v  personálním posíle-
ní úseku MŠMT pro podporu 
sportu oddělením (odborem):
• analytickým
• koncepcí a strategie
• sportovních center

NOVÉ KOMPETENCE 
2. STŘEDNĚDOBÁ ŘEŠENÍ:
Už vyžadují dílčí novelu kompe-
tenčního zákona a  je podle nich 
třeba realizovat tyto kroky:

• Nové a  přesné vymezení 
kompetencí v  oblasti sportu 
u  těchto ministerstev: školství, 
zdravotnictví, obrany, vnitra, 
spravedlnosti, dopravy, pro míst-
ní rozvoj, práce a sociálních věcí, 
případně dalších resortů.

• Defi nování koordinátora čin-
nosti ministerstev v  oblasti 
sportu – tj. předsedu vlády 
nebo místopředsedu vlády, pří-
padně ministra bez portfeje.

VZNIK MINISTERSTVA 
SPORTU 
3. DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ:
Ta by měla vyústit v  mnohem sil-
nější a významnější institucionální 
společenské a  politické zakotvení 
sportu. Tok stamilionů státních pro-
středků do sportovních subjektů 
dosud zajišťuje pouze několik málo 
úředníků Ministerstva školství. Pro-
to je bezpodmínečně nutné posílit 
řízení i  kontrolu v  oblasti sportu, 
jeho fi nancování a legislativy.

Sport v České republice – i vzhle-
dem ke své různorodosti a velice 
bohaté organizační struktuře – si 
nepochybně zaslouží své vlast-
ní ministerstvo tak, jak je tomu 
v  mnoha jiných vyspělých evrop-
ských zemích: například ve Fran-
cii, Belgii, Španělsku, Polsku a dal-
ších státech.

Komplexní novelou kompe-
tenčního zákona by se delimito-
valy činnosti týkající se oblasti 
sportu do jednoho samostat-
ného ministerstva s vlastní roz-
počtovou kapitolou.

ZÁKLAD - JEDNOTNÝ HLAS
Je samozřejmě logické, že státní 
správa potřebuje na druhé stra-
ně pro vzájemnou komunikaci 
jednolitého partnera zastupují-
cího celé sportovní hnutí v zemi. 
Partnera, který se sjednotí na spo-
lečných prioritách a  který bude 
hovořit jednotným hlasem bez ja-
kýchkoliv parciálních zájmů. Part-
nera, který bude respektovat 
jediný cíl – vytvořit maximální 
podmínky pro rozvoj sportu 
v České republice.

V této souvislosti je možné konsta-
tovat následující skutečnosti a  vy-
slovit zásady, z nichž by měl takový 
zástupce sportovního hnutí vzejít:

• Model Všesportovního kole-
gia, kde jednotlivé sportovní 
spolky zastupovali pouze je-

jich předsedové, se neosvědčil 
a stal se v podstatě převodovou 
pákou Aleše Hušáka a jeho party 
k ovládnutí Sazky a celého sportu.

• Zástupce sportovního prostře-
dí by v žádném případě neměl 
určovat stát a už vůbec ne záko-
nem – měl by naopak vzejít z vy-
jádření potřeby a  přání sportov-
ních spolků a sportovců samých.

• Nejpřirozenějším řešením 
– jak je to obvyklé i  v  zahra-
ničí – by bylo vytvoření Sdru-
žení (Komory, Rady) spolků 
působících v  oblasti sportu. 
Struktura by měla respektovat 
podobné principy řízení a  za-
stupování vůči státu jako např. 
profesní komory nebo podnika-
telské svazy.

• Sdružení by mělo být více-
komorové – např. Komora 
střešních organizací, Komora 
sportovních svazů, Komora 
tělovýchovných jednot a  spor-

tovních klubů atd.) se zákazem, 
resp. omezením majorizace. Vy-
tvořené odspoda nahoru.

• Výkonné, revizní a řídicí orgá-
ny Sdružení by se tvořily více-
stupňově (na okresní, krajské 
a celostátní úrovni) pro komuni-
kaci s příslušným orgánem stát-
ní správy či samosprávy, a to na 
zastupitelském principu.

• Statut, stanovy a  další do-
kumenty k  založení, chodu 
a  správě Sdružení by měla 
vytvořit stanovená pracovní 
skupina tvořená delegova-
nými zástupci jednotlivých 
spolků – měly by být podrobe-
ny široké vnitrospolkové diskusi 
a poté schváleny.

SPORT JAKO CÍL, NE 
PROSTŘEDEK
Tyto teze jsou vedeny upřímnou 
snahou pomoci českému sportu 
především tam, kde je tato po-
moc nejvíce třeba – v  jeho mlá-
dežnické a  rekreační podobě se 
zapojením široké veřejnosti. 

Sport – a zejména mládežnický – 
by měl být cílem našeho snažení 
a  ne prostředkem pro vydělává-
ní peněz, jak to dnes také vidíme. 
Podaří-li se nám zefektivnit fi -
nancování sportu a dostat nové 
prostředky, které chybějí, tam, 
kde jsou skutečně třeba, bude-
me mít nejen zdravější populaci, 
ale vychováme také další evrop-
ské a světové šampiony. 

NÁZOR

Porovnání výdajů států EU na sport v poměru k HDP (2009) 
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(vlivem snižování výdajů na sport v letech 2009-2013 jsou výdaje ČR v roce 2013 ještě nižší a klesly pod 0,1% HDP) 

Důsledky podfinancování sportu v ČR  
- nízký počet občanů zapojených do sportovních spolků: 
Graf č. 6 : Organizovanost občanů ve sportovních spolcích v zemích EU (%) 

Velké obce (bývalé okresní bez PRAHY) po změně zdanění „hazardu“ 
financování TJ (SK) nezvýšily ! 
Graf: Příjmy měst z „hazardu“ a jejich výdaje na sport za roky 2011 až 2013 
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Vztah příjmů z loterií a výdajů do sportu v letech 2011 - 2013 (údaje v tis. Kč) 

Výdaje do sportu celkem Příjmy okresních měst z loterií (dle zjišťování 2013)  

PRAHA vydala z příjmů z „hazardu“ do sportu cca 550 mil.Kč 
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Výdaje do sportu z rozpočtů okresních měst v letech 2011 - 2013 
v tis. Kč 

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce  § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 
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