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Přepis rozhovoru – Jan Boháč

Generální sekretář ČUS

J.B.:
-‐

V Evropě je trendem, že se integruje sportovní prostředí pod jednu instituci. Za
posledních 12-15 let se téměř u 30 ze 40 zemí Evropy sportovní prostředí integrovalo
pod Olympijský výbor, ale ne všude to prakticky funguje – spoustu nelogických
uskupení. Stát k integraci nemůže nijak sportovní prostředí nutit - např. DOSB a jeho
vnitřní struktura určitě není bohovská – je to nákladné, nelogické, ale pro státní
orgány, pro vyjednávání, je to výhodné. Když se OV dostane do legislativního
procesu, tak mají větší možnost zasahovat. Daleko lépe na tom jsou země malé
(Slovinsko), tam kde je zavedená sportovní tradice (u nás třeba Sokol), OV je pak
pytel blech a nemá to logiku. Nijak to nefunguje, ale ten proces by měl nějak
pokračovat, spolky budou vykonávat dále svojí činnost a musí pochopit, že ta
struktura si nějak sedne.

-‐

Do budoucna je dle mě možné, aby tady byla jedna organizace a bude těžké k tomu
dospět. Nic nepojede samo, nikomu se nemůže nic nařídit.

-‐

ČUS má určitě své opodstatnění, že umí a může poskytovat servis, máme územní
strukturu - můžeme poskytovat efektivní servis na centrální, ale i lokální úrovni.
Trenér SK potřebuje mít nějakou podporu, hnízdo a to je role ČUS. Předsedové
velkých svazů si myslí, že ta potřeba tady není, že se vyhazují velké peníze, ale to není
pravda.

-‐

Dle mého názoru ČOV neplní určité povinnosti, které by měl plnit. ČOV je
nedeklarovaná nejvyšší autorita sportu, měl by být parlamentem českého sportu, ale
on to nestíhá, pořád nějaké mládežnické OH a samotná společenská funkce sportu zde
zaniká. Oni se vydali směrem PR, ale může to být možná neobratností těch mediálních
agentur, které pro ně pracují. Moc zisku ale nemají, spíše ztráty. Sice mají k dispozici
olympijské kruhy a z toho peníze jdou, ale další rozpočet na další rok je opět navýšen
a jsou zde opět vyšší náklady na PR, což je zbytečné. PR je potřebné, ale na zelené
louce se to dá dělat jinak. Nemusí to být tak nákladné.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
J.B.:
-‐

Současné uspořádání není ideální, ale nějak funguje. Kdyby se vše uspořádalo,
sjednotilo, vše by se ulehčilo, ale spousta lidí by přišla o práci. Myslím, že to vyšlo
dobrou cestou, ale po roce to ustrnulo (všichni představitelé, kteří udělali tu velkou
revoluci a to nejen ČOV - ztratili ten elán). Je to otázka minimálně deseti let. Všichni
aktéři, kteří jsou do toho zapojeni, musí vše pořád opakovat, než to ostatní pochopí.
Existují zde struktury, které měly své opodstatnění, ale to už mizí - třeba ČASPV jsou
nyní vzati pod ČUS. Sportovní prostředí se odštěpilo od ČSTV, aby vznikli akcionáři
Sazky, ale nyní už tu všichni potřeba nejsou. Třeba ATSK vzniklo, aby mohlo
manévrovat v rámci Sazky a.s. - aby se dala ovládat určitým způsobem Sazka. AŠSK
(školních sport. klubů) – ve spousta věcech je nezastupitelná, ale zase v něčem je
zbytečná. Nyní se do ČOV namontoval KČT. OV si nemůže dovolit jen tak říct, kde
budou olympijské a neolympijské svazy – že nějaké svazy zůstaly viset třeba ve
Svazarmu, raději než aby se přidružili. SSSČR - ty svazy si žijí zde celkem spokojeně
a Ertl teď nemůže říci těm lidem, co ho zvolili, bylo by dobré, kdyby jste šli do jiných
svazů a my se rozpustili. To nejde!

-‐

MŠMT určitě má potenciál ji plnit, když bude dobře personálně obsazená a
nastrukturovaná, bude mít logiku, kopírovat potřeby státu a sportovního prostředí.
Není tam nikdo, kdo by je nutil (personální obsazení), proto kvalita legislativní
podpory a finanční je špatná. Ministr ve sportovním prostředí má kliku, pan Chládek
to opravdu studoval, náměstek - to se teprve ukáže, jestli tam je správně či ne. Tito
náměstci by si měli stanovit úřady a měli by tam být odborníci, a proto na to
ministertsvo nepůjde dobrý sportovní expert. Státní správa není nastavena tak, aby tam
šli experti, ti o to nestojí (hlavně jde o fluktuaci na vedoucích postech - 2-4 roky a
pryč).

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?
J.B.:
-‐

Dokážu si představit, že by existovalo, ale má to ta úskalí, co jsem uvedl v předchozí
otázce. Dnes se investuje do toho, aby sport získal na veřejnosti tu správnou tvář.

-‐

Nemyslím si, že by muselo být nové ministerstvo. Ve Francii je to historicky, u nás by
ten přerod byl zneužitý.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
J.B.:
-‐

Soustavné působení všech aktérů k tomu jednomu cíli při každé příležitosti. My
Sokoli si musíme uvědomit, že jsou zde kraje a ne župy a je zde olympijský vlk,
kterého musíme respektovat. My Ministerstvo doporučujeme sportovnímu prostředí,
aby racionalizovalo ty činnosti, které formují sportovní prostředí, aby zjednodušilo své
struktury. Je to politický krok, budou přicházet noví mladí do sportovního prostředí a
ti musí pochopit,že unifikace je třeba.

-‐

Asi před 15ti lety země EU dospěly k závěru, že pro sport nelze zavést daňové úlevy,
různé výhody, zjednodušení, protože by se to začlo zneužívat, tak se vydaly jinou
cestou. Zapsaly to do Lisabonské smlouvy (Bílá kniha). Nepodařilo se přímo odstranit
překážky pro sportovní prostředí, ale musí se vytvořit ty podmínky pro to. Ty
překážky překonávat (proto třeba je ČUS - servis). Někteří představitelé sportovního
protředí tu potřebu nechápou a tvrdí, že si to zařídí sami, ale ve větších svazech to
nemohou stihnout, protože se ani se všemi kluby do kontaktu nedostanou.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?

J.B.:
-‐

Je naplňována. Myslím si, že se snažíme sjednocovat sport, dokážeme vidět ty
překážky. Proč to nejde tak hladce, umíme odůvodnit. Stejně tak, proč je ten systém
potřeba.

-‐

Po pádu přišel totální kolaps, teď ty pracoviště (servisní centra sportu - 77) budou mít
jinou roli - nebudou rozdávat peníze, ale budou provozovat servisní činnost. Nové
vedení pochopilo, že je potřeba to dělat jinak. Ta SCS si musí občas pomoci sama,
vydělat si peníze. My dáváme peníze na to, aby se to rozjelo, ale pak si musí sama
vydělat projektově třeba peníze. Ty svazy nemají zájem, abychom jim ty služby
poskytli (třeba účetnictví), protože bychom jim do toho účetnictví viděli a radši se
separujou.

-‐

Ta kvalita SCS není zas tak super zatím - tak čtvrtina SCS velmi dobrá, čtvrtina dobrá
a pak nic moc.

-‐

ČUS nemůže ta okresní sdružení SCS nijak řídit (pouze penězi), jsou volena zespodu a
z toho se odvíjí i to, zda služby nabízejí za lepší cenu (seženou-li peníze z krajských
grantů).

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?
a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
J.B.:
-‐

Myslím si, že ano, ale musel by být zasazený do té struktury. Třeba při VOŠ
ČUS, ta má potenciál. Ale musí se na tom shodnout sportovní prostředí, ale
nedokážu si představit, kdo by tento institut formátoval a jak by byly
přesvědčeny všechny spolky. Jako rozhodně by se o tom měla vést diskuze,
jaké vzdělávací zařízení mají jiná ministerstva. Já bych se tomu určitě nebránil.
Zástupci TJ a spolků na to ale nemají čas chodit na nějaké semináře a

konference, jsou přetěžovaní. Každý národní svaz v zahraničí má spoustu
zaměstanců a má na ně peníze.
-‐

Třeba svaz softbalu by musel vidět, jaký by v tom měli benefit, z jakých peněz
by to mohlo být financované. Muselo by to být z nějakých peněz, které
neovlivní financování sportu.

b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
J.B.:
-‐

Vychovávat trenéry, cvičitele, manažery.

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
J.B.:
-‐

V daných podmínkách svazy dělají, co můžou. Bylo to hozené na ně, národní
sportovní svazy jsou v nezávihodné pozici, kdo se chce vzdělat, musí si
zaplatit. Nejsou sjednocené akreditace, to je potřeba zlepšit.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákonu o podpoře
sportu, v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
J.B.:
- Dobrý velký třes, skvěle investovali do PR, ale z PR živi nebudou. Měli by to potom
racionalizovat a měli by se věnovat všem těm kompetencím, které na ně padly, jsou
hodnoceni zespodu ne zvrchu!!

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
J.B.:

-‐

Mělo by to tak být, nicméně je řada OV, které si s tím vyžijou.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
J.B.:
-‐

Už i tyto modely jsou přežité, dneska se to vyvinulo dál, že se to nedá zařadit.
Každá země má své specifické podmínky a zde je ten sport spolkový z vůle
občanů a nebudou akceptovat žádný model.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší, vzhledem k dlouholeté historii spolkového
prostředí, zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na
socializaci společnosti?
11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
J.B.:
-‐

u nás má dobrovolná práce tradici a kořeny, ale už je strašně moc případů, že prostě
nemají lidi a pokud se ti dobrovolníci nepodpoří různýma formama (ne penězma, ale
oceněním), pak vymizí. Třeba role novinářů, kteří o tom píší. Je potřeba dobrovolníky
ocenit.

-‐

Dnes dobrovolníka začínají napomínat za to, co činí. Nový občanský zákoník se
k dobrovolnictví vyjadřuje dost neadekvátně. To je šílené.

Přepis rozhovoru – Tomáš Březina

Člen VV ČUS, generální sekretář svazu hokejbalu, angažovanost ve floorbale aj.

T.B.:
-‐

Sportovní prostředí přišlo o zdroje ze Sazky a o společnost jako celek, bylo potřeba to
prostředí změnit. Stát se rozhodl, že s ČSTV po krachu Sazky nebude vůbec komunikovat,
neboť se domníval, že ČSTV může za to, že drží v moci Hušáka a stát se rozhodl k tomu,
že ČSTV z komunikace odstřihne. Bylo stále slyšet, že ta zkratka ČSTV evokuje tu
minulou úlohu za komunistického režimu.

-‐

Za všechno mohlo dle státu ČSTV, i když rozhodovací právo měli všichni stejný! (1:1)

-‐

Následně tedy muselo být zvoleno nové vedení, které bude se státem ty vztahy
narovnávat. Mně se role toho státu nelíbila, protože ostatní akcionáři s nimi normálně
komunikovali.

-‐

Následně vznikla tzv. Iniciativa 2011 - sportovní svazy se daly dohromady, a to ještě před
zvolením nového vedení. Jansta, Kaderka, Kejval - to oni se postavili do Iniciativy, sami
se angažovali, pan Kaderka je trošku rozporuplný člověk, který má známosti - osobní
vazby, pan Kejval a Jansta měli jasnou vizi, pan Jansta má politické vazby - ten vývoj byl
tedy přirozený, celou dobu se prosazovalo, že sportovní prostředí musí být jednotné, pak
se teprve všichni můžeme pohádat. Otevřeli se a odblokovali ty vztahy a díky těmto lidem
se to může stavět a u Jiřího Kejvala to už předem bylo celkem jasné, když byl
místopředsedou pro ekonomiku. Navíc oba dva za sebou neměli žádné incidenty, které by
poškodily něčí jméno. Svazy se začaly scházet a začaly připravovat nějaké kroky, jak by
to do budoucna mohlo vypadat a napravovaly se vztahy se státem (finanční toky, které by
do sportu mohly proudit). Jansta byl zvolen a byl vybrán nový název a bylo určeno, že
ČUS bude fungovat jen jako servisní organizace (ČUS má dvě komory, které se všemi
rozhodnutími musely souhlasit - komora sportovních svazů a komora TJ a SK). Komora
TJ a SK držela u moci tu stálejší garnituru, naopak ta druhá byla radikálnější, až po krachu
ta druhá komora TJ a SK pochopila, že je třeba táhnout za jeden provaz. Přesto TJ a svazy
peníze moc nemají, protože jsou závislé na rozpočtech krajů, takže v Praze třeba finance
mají, ale v jiných krajích ne.

-‐

ČUS měla roli, že bude fungovat jak pro svazy tak pro ty TJ, ale díky krachu Sazky to
nebylo možné financovat. Ale některé svazy (kromě FAČR) nepotřebovaly peníze do
všech okresů, stačilo posílit kraje a na ty kraje by každý ten svaz dosáhl a stačilo by mu to
- vše mělo stát na krajské struktuře. ČUS měl být v této roli a ČOV se pasoval do role
zástupce celého sportovního prostředí, aby mohl působit v roli mluvčího.

-‐

Ne všechny svazy jsou však členem ČOV, protože tam nevstoupily předtím,
nepovažovaly to za nutnost a neolympijské sporty, které tam vstoupily měly statut
přidruženého členství a nemohly rozhodovat. Dříve ten lídr byl ČSTV, ČOV byla jen
„cestovní kancelář“, která zajišťovala účast olympioniků na OH.

-‐

Nyní se stále organizace mohou stát členem – horolezci, turisti (KČT).

-‐

Teď se připravuje vstup další, jsou zásady pro připojování svazů (Zásady pro uznávání a
připojování členů) - ty sportovní svazy olympijské jsou tam každé za sebe a pak jsou tam
složky, které musí být minimálně „-1“ než olympijské sporty, aby olympijské sporty měly
většinu. Svazy a sdružující organizace spadají do složky ČKSOI (rozhodování ČOV:
svazy mají 14 hlasů, olympijské sporty 38, ostatní složky max. 5 hlasů).
1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?

T.B.:
-‐

Samostatné ministerstvo zde nikdy nebude, protože stát na to nemá, ale ta sportovní část
se tehdy měla vyčlenit z MŠMT a být pod státem, k tomu ale také nedošlo.

-‐

Sport je na MŠMT takový pátý kolo u vozu.

-‐

Nynější ministr se snaží, je to bývalý sportovec, ale v minulosti tomu tak nebylo, hlavně
za působení strany Zelených.

-‐

Ministerstvo se regionama vůbec nezabývá, nemá na to aparát, s TV jednotami se dostává
do kontaktu pouze, když ony žádají o dotace.
2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?

T.B.:
-‐

Pro sport by to bylo jedině dobře, není zde pevně zakotvena částka na sport – fixní
kapitola, s kterou by museli počítat.

-‐

Avšak finančně by to bylo příliš náročné, stát na to nemá.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
T.B.:
-‐

Je to konkurenční protředí, všichni chtějí mít co nejvíce dětiček, ta jednota spolupráce ale
zde z mého pohledu musí být a když ty jednoty budou jednat jen samy za sebe, tak to
nepůjde.

-‐

Mezi Janstou a Kejvalem je zde nějaký napjatý vztah, ale opravdu nevím, oč se jedná.
4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?

T.B.:
-‐

Pro nás se nic moc nezměnilo, pro krajské svazy se změnilo, že musí komunikovat
s krajskými centry. Ta podpora právní, účetní, ten servis, to se v podstatě nezměnilo.
5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?

T.B.:
-‐

Na FTVS a VOŠ je školení trenérů.

-‐

Náš sport vědecky zkoumaný není.

-‐

Svazy vědecký výzkum neřeší, nemají na tom vlastní zdroje.

-‐

Všichni jsou rádi, aby zabezpečili reprezentace, to by musely být externí finanční zdroje
(firmy, ale i politici (stát)), které nezasahují do financování svazů.

-‐

ČOV nemá ambice rozdělovat finance, to dělá vše MŠMT.

a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
T.B.:
-‐

My se snažíme ty trenéry vzdělávat ve spolupráci s VOŠ, ale jak ty svazy nakládají se
svými trenéry, spíše jsou to takoví samoukové, ta úroveň je rozdílná.

-‐

Jestli je to dostatečné, to nedokážu posoudit, spíš to bude pod průměrem ostatních zemí.
7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?

T.B.:
-‐

Já si myslím, že to byl přirozený vývoj.

-‐

Oni dělají jen to, co chtěli ti politici, ti se nechtěli s ČSTV bavit, tak to musel být ČOV.

-‐

ČUS je členem ČOV a ty svazy, které jsou členem ČUS jsou tedy i členem ČOV. ČOV
má tedy určitý mandát, já si myslím, že ta aktivita je správná.

-‐

Až s příchodem Pelty, ten řekl, že je jeden z nás, jinak FAČR byl stát ve státě a
nespolupracoval, nyní se angažuje a dostane většinu.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
T.B.:
- Myslím, že ne.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následoval anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
T.B.:
-‐

Vždycky tady budou spolky a to je jen otázka toho, jak je ten sport řízený.

-‐

Když to bude někdo kočírovat a bude nějak kontrolovaný.

-‐

Stát do kontroly ČOV nemůže zasahovat, nemyslím si, že by měl být nezávislý úřad, který
by to kontroloval, to prostředí si to musí kontrolovat samo zevnitř.

-‐

Vždycky ale budou upředňostňovat ten sport, za který jsou tam zvoleni, ale zase chtějí,
aby to prostředí bylo maximálně vstřícné a férové.

-‐

NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad ty svazy kontroluje.
10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?

T.B.:
-‐

Já si myslím, že zde musí být nějaká pravidla, my jsme národ Švejků, na druhou stranu
jsme schopní improvizovat a jsme si schopni poradit, přemýšlet.

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
T.B.:
-‐

Je to otázka té ekonomické situace, lidi to dělají zadarmo.

-‐

Je to i o tom čase, kdy ty akce pořádáte. Když to není v pracovní době, ty lidi si na to
najdou čas.

Přepis rozhovoru – Jozef Dovalil

Bývalý místopředseda ČOV, pedagog v oblasti sportovního tréninku, bývalý člen VV
Českého svazu hokeje
J.D.:
-‐

Ta snaha ČOV sjednocovat sport tam je, ale já s tím vnitřně nesouhlasím, měl zůstat
sjednocující pro politické orgány, pro vládu parlament, ale spíše se cpe do rozvoje
sportu u nás a tam to samozřejmě naráží.

-‐

Já nevím, co je servisní činnost ČSTV, teď se zdá, že si chce opět navrátit garnituru.

-‐

Je to velmi rozporný - ta snaha o sjednocení a teď už zase ne.

-‐

Bylo zde Všesportovní kolegium a každý to napadal sobecky a proto to nefungovalo,
tehdy se předpokládalo, že tento orgán bude mluvčím, tedy to co má plnit dnes ČOV.

-‐

Ale protože z ČSTV všichni zastoupeni nebyli v ČOV a Kejval tam natáhl všechny.

-‐

Pan Ertl nebyl zvolený jako místopředseda ČOV a od té doby působí jako hlavní
rozbojník, který říká, žádnou jednotu nepotřebujeme.

-‐

Mělo zůstat mluvčím Všesportovní kolegium nebo ČSTV.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
J.D.:
-‐

Já si myslím, že v zásadě to plní, protože rozděluje, to co mu dá rozpočet.

-‐

My vždycky můžeme říci, že nedostatečně, protože těch peněz je vždy málo
(Sokol dostal 7 mil., FAČR 288mil.).

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?

J.D.:
-‐

Ano bylo by to dobré, v řadě zemí to tak mají, ale asi to brzo nebude.

-‐

Ale já bych si to dokázal představit.

-‐

Je moc ministerstev a oni to dál nechtějí.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
J.D.:
-‐

Jde o to, jaké sjednocení, jestli to bude sjednocení podle vize Kejvala, bude tady
jedna hlava, která bude určovat vše a nebo to bude hlava, která bude hlavou a
zůstane ta pluralita.

-‐

Oni se potřebují sdružovat jen ve smyslu jednání vůči státu.

-‐

Ta původní představa, proč na to všichni kejvali, byla jedna instituce, která bude
jednat se státem.

-‐

Ale dnes se to sjednocení začíná přenášet až k tomu, že to nebudou jednotlivé
subjekty.

-‐

Všichni kejvali na to, že vznikne střešní organizace, ale už se jim teď nelíbí, že za
ně rozhodují.

-‐

Já nevidím důvod, proč by měla být větší provázanost.

-‐

Od toho jsou tady naše instituce, naše fakulta, brněnská fakulta.

-‐

Zabezpečit tříleté vzdělávání.

-‐

Už tady byla představa, že by vznikl nový institut v Nymburce, ale kdo by tam
dělal, tady už na fakultě něco existuje, já si něco takového nedokážu představit.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?
J.D.:

-‐

Já nevim, co to je servis.

-‐

Nevidím tam, zda to dělají.

-‐

Pak nevim, proč by tam měly být ty svazy členy (ta otázka sjednocující sport).

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?
J.D.:
- Já na to mám názor negativní, dublovalo by to funkci fakult, nikdo svazům
nepřikáže, aby se angažovaly ve výzkumu, to je velmi iluzorní.

a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
J.D.:
-‐

Samozřejmě vždycky se dá cokoliv vylepšovat, já si myslím, že je to srovnatelná
úroveň toho, co je v zahraničí.

-‐

Ta možnost zlepšení zde vždy je.

-‐

Naše výsledky na OH jsme měli skvělé. V Londýně jsme byli dvanáctí, ta úroveň
vzdělání je odpovídající.

-‐

Věda a výzkum - to je něco jiného, svazy o to nemají zájem, je to s bídou ve
třetině cesty.

-‐

Loni se domlouvaly fakulty s vědekometodickou komisí ČOV, která si dala za cíl
iniciovat tady ty věci výzkumné, bylo tam jednání našich fakult, Casri - šlo to do
ztracena, nic se nedělá.

-‐

Nakonec se jen překládá, něco se zde píše.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
J.D.:
-‐

Já si myslím, že si vzal velké sousto.

-‐

Že to sjednocování došlo dál než, že by to měl být ten střešní orgán.

-‐

Kejval plní roli mluvčího, ale podle mého názoru nemůže splnit to ostatní a z toho
jsou ty potíže.

-‐

ČOV se sám prohlásil hlavou.

-‐

Sportovní prostředí se shodlo, ale teď říká my už žádnou jednotu nepotřebujeme.

-‐

Teď je snaha, aby to bylo napsané v Zákoně o podpoře, ale otázka je jak.

-‐

MOV- když NOV plní to, co mu ukládá charta, pak je to MOV jedno.

-‐

Nás tam bylo 15, dnes jich tam je 30, podle mě se tam zrodí nové ČSTV brzo, mě
by se to líbilo, ale dokud je tam Kejval, on má megalomanskou představu, že se
stane ministrem sportu.

-‐

To, co je psáno v chartě, že Olympijský výbor podporuje olympismus ve své zemi
a to on činí.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
J.D.:
-‐

Já si myslím, že by to tak být nemělo kvůli historii.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
J.D.:
-‐

O tom nic nevim, myslím si, že sport by neměl být jaksi kompletně založen na
podnikatelském uspořádání.

-‐

Sport by měl být právem každého člověka.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
J.D.:
-‐

V 90. letech Klaus prohlásil, když chce-li někdo sportovat, ať si to zaplatí.

-‐

Do roku 1990 to byla samozřejmost, že každý měl možnost.

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
J.D.:
-‐

Já si myslím, že v současné době velmi těžko, nikdo Vám nic zadarmo neudělá.

-‐

Zveřejňovat to, publikovat o tom.

-‐

Řada lidí si myslí, že sport je stejný jako zahrádkářství, ať si to lidi dělají, když
chtějí.

-‐

Jako fenomen to mizí, protože to přetloukly ty peníze.

Přepis rozhovoru – František Dvořák

Předseda ČAUS, bývalý místopředseda ČOV, šéf olympijské výpravy, nyní poradce
sportovního ředitele

F.D.:
-‐

Celá ta věc je postavena, že konečně je to sportovní prostředí sjednocené. ČOV je od
1.1.2013 nejvyšší autoritou sportu, to mu bylo dáno z vůle všech. V podstatě to dříve
plnilo Všesportovní kolegium, které fungovalo jako koordinační orgán vnitřně vůči
státu pouze z hlediska financování a legislativy. Usilovalo o to, aby bylo
upomínkovým místem z hlediska legislativy.

-‐

ČOV je mluvčím za celé sportovní prostředí vůči státu a vytváří podmínky pro sport,
neřídí, nediriguje.

-‐

ČOV od roku 1948 do roku 1989 to bylo jenom jako, žádné pravomoce, zastupoval
ČR na Olympiádě, ale to bylo vše. Takže to nebylo, že by chtěl ČOV hrát roli
hegemona a zastupovat celé sportovní prostředí a kdykoli o to usiloval, sportovní
prostředí bylo proti, protože se báli, aby to nebylo jako za komunistů. ČOV se nabízel
a až nyní byl zespodu ČOV vybrán. Až nyní to dozrálo do stavu, kdy je sportovní
prostředí připraveno to přijmout a ČOV se stalo mluvčím, tím se změnila role i ČSTV.

-‐

Finance jdou přímo svazům, které mají svou právní subjektivitu, nejdou skrze ČOV
ani ČSTV. ČOV dává dotace na specifikum olympijské výpravy.

-‐

ČSTV se transformuje do servisního centra.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
F.D.:
-‐

Sehrává roli v rámci kompetenčního zákona, plní to v duchu prosazování státu
z hlediska sportu. Stát má nastavenou diferenciaci sportu a v rámci jí ty subjekty
podporuje nebo je symbolicky podporuje nebo nedostanou nic no - zhlediska
nastavení diferenciace.

-‐

Stát by neměl být spojovacím prvkem, to už zde bylo. Co se týká činnosti
sportovního svazu, stát nemůže zasahovat, protože nejvyšší autoritou je
mezinárodní federace toho svazu a do toho stát nemůže zasahovat.

-‐

Zde je tradice spolkového sportu, nešlo by to jako je to ve Francii (byrokratické
řízení).

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?
F.D.:
-‐

Moje generace o to dlouho usilovala a dnes by to teoreticky možné bylo.

-‐

Byl by samostatný rozpočet. Myslím si, že MŠMT plní tu funkci, ale stále se ty
peníze přerozdělují a souvisí to s tím, jestli je ministr osvícený. Teď ministr je
nakloněný sportu a řada věcí by se mohla podařit a nový zákon by mohl být
odpovídající tomu, co sportovní prostředí potřebuje.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
F.D.:
-‐

Uvidíme, co přinese praxe, na jedné straně ty subjekty tolerují, že ČOV je
spojovacím prvkem na druhé straně, jestli ČOV nepřesáhne to, co je psané.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?
F.D.:
-‐

Všude je to deklarováno, ale je ještě málo času, abychom mohli na to odpovědět,
že to funguje.

-‐

Byly v tomto duchu upraveny stanovy.

-‐

ČUS nedostává ani korunu na to centrum, na ten aparát, to vše musí pokrýt
z vlastních zdrojů (a.s.) a samozřejmě sdružené centrum.

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání

vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?
F.D.:
-‐

V minulosti toto bylo suplované instituty jako oborové fakulty - vysokoškolské
fakulty, ale i trenérská škola FTVS, ale i některé svazy maji svá vzdělávání, VOŠ
ČSTV. Samozřejmě by mohl být nějaký centrální vzdělávací insitut, ale nejsou na
to prostředky. Pokud budou dobře sehrávat roli oborové fakulty (máme tři) a
budou vzdělávat odborníky a budou bádat, není to dle mě nutné. A pořádání
seminářů, to ty fakulty nekonají a v současné době olympijský výbor se snaží tyto
věci činit.

-‐

Bylo by ideální, kdyby vznikl výzkumný ústav. Německo má dva tyto ústavy
(fyziologie,technologie), protože se vyvíjejí materiály… Bylo by to fajn, ale
v naší ekonomické situaci to těžko asi půjde udělat. Spíš bych chtěl, aby oborové
fakulty sehrávaly tu roli, co mají. V současné době terciální vzdělání funguje,
ČOV má smlouvu se VŠEM, kde vrcholoví sportovci mají i stipendium.

-‐

Tento útvar, o kterém hovoříte, ten by byl spíše koordinační (na ministerstvu),
vedl by budget, podílel by se na tom výzkumu také, ale musí být i ti řešitelé, kteří
by měli účinkovat právě na oborových fakultách
a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
F.D.:
-‐

V ČR absolutně nula.

-‐

Po roce 1989 byl zrušen výzkumný ústav sportu a od té doby na vědu a výzkum
nula. Sportovní svaz na to nemá prostředky, je málo svazů, kdy jim z jejich
rozpočtu mohou odloupnout peníze na bádání. Stát to v tomto směru neumožňuje.

-‐

To bylo v kompetenci náměstka pro vysoké školy a rady, které projekty na vědu
budou financované.

-‐

Sportovní prostředí nepotřebuje základní výzkum, ale potřebuje vědecký
aplikovaný servis. Já jsem od Nagana šéfem olympijské výpravy a vím, že
potřebujeme praxi. Potřebujeme proškolovat servismany, proškolovat pracovníky
v oblasti regenerace, fyzioterapeti, kteří vyjdou ze školy se musí dále školit, my
potřebujeme podpořit mládež a trenéry, aby byli dotovaní. Podmínky pro
trenérskou práci (nemluvim o trenérech fotbalu), ti trenéři, kteří to činí za ty
peníze, to je oběť.

-‐

Pokud by se podařilo mít rozpočet na vědu a výzkum ve sportu, mohla by se udělat
nějaká koncepce. To bádání, které je třeba víceleté (čtyřleté), musí to někdo
koordinovat, může to udělat nový útvar na ministerstvu, který by se zaobíral
vědeckým servisem v oblasti sportu, v nějaké formě to musíme udělat. Pokud to
neuděláme, bude to pokus - omyl (sportovní výsledky).

-‐

Některé svazy se snaží tohle suplovat.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
F.D.:
-‐

Já bych s tím osobně problém vůbec neměl. To má absolutně logiku.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
F.D.:
-‐

Jirka Kejval je byznysman a vidí to z jiného hlediska. Já jsem trošku jiného
názoru. Tady má spolkové prostředí svou historii. Dobrovolnou aktivitu nelze řídit

jako firmu, to je můj názor. Možná trošku konzervativní, ale já si myslím, že je
třeba se držet té tradice a aplikovat tam ty prvky.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
F.D.:
-‐

Já si myslím, že to spolkové uspořádání je nám nejbližší a nejpřirozenější a toho
bychom se měli držet.

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
F.D.:
-‐

Dobrovolníci chtějí něco zažít, chtějí být při tom. Lepší je, když mají vztah s tím
sportem, aby to bylo v rámci té činnosti, takových je málo.

-‐

To přirozený spojení činnosti a dobrovolnická činnost je zcela přirozená a ukazuje
se, že stejně ti dobrovolníci se rekrutují z oblasti, kde ti lidé mají vlastní spojení
s tím sportem.

Otázky k rozhovoru – Karel Kapoun

Senátor, angažovanost ve fotbalu především na úrovni TJ a SK
POZNÁMKA: šlo o volný polostrukturovaný rozhovor, ne všechny dotazy jsou zodpovězeny.

K.K.:
-‐

Mně se líbí, když ten sport činíte s nadšením a z dobré vůle a podle mě takto ten sport
v ČR funguje – dobrovolnost v ČR má historickou tradici, z 90% je to na té

dobrovolnosti postavené, to je obrovský dluh státu vůči těmto lidem. Oni stále
spoléhají na to, že protože to tak mají rádi, tak to za ty malé peníze dělat budou. Je
čím dál tím těžší sehnat ty lidi, kteří dokáží tu práci dělat zadarmo.
-‐

Stát se po té revoluci k tomu nějak postavil, Sazka za stát suplovala to financovnání
sportu, gró šlo z té Sazky. Ty jednotlivé subjekty se k tomu nějak postavily. Stát v tu
chvíli měl něco udělat, ale nechal krachnout tu Sazku. Je tady deficit asi 4 miliard Kč,
které by MŠMT tam mělo dát, ale do toho roku 2015 to asi nedá, bude to tak 2
miliardy. Co se týče financování sportu, další obnos peněz jde z loterií. To bylo
navrhnuto Ministerstvem financí a sněmovna i senát to schválily. Obce však nemají tu
povinnost sport podporovat. Po revoluci byla podpora státu utnuta, především těm
organizacím jako ČOS a ČSTV, neboť třeba Kalousek tyto „přežité organizace“ neměl
rád a snažil se je zlikvidovat. Po revoluci se to sportovní prostředí atomizovalo, došlo
k demokratizaci a každá organizace si žádala za sebe, měla svou strukturu. Dnes je
trend vytvořit jednolitou strukturu, pro ten stát je to jednodušší, aby byl jeden subjekt
a tu zodpovědnost přesouvá na ty střešní organizace. Všechny organizace jsou tedy
nuceny přijmout tu jednolitost, neboť by nedostaly peníze.

-‐

Nyní to vypadá, že ČUS bude opět rozdělovat peníze svazům. V konečném důsledku
by tedy existoval ČOV, ČOS a SSS ČR.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
K.K.:
-‐

Asi by to chtělo silnější aparát na odboru sportu na MŠMT.

-‐

Mrzí mě, že obce sice dostanou peníze z loterií, ale není tam povinnost obcí do toho
sportu investovat. Já už jsem o tom diskutoval s Kejvalem. Ten sport by v tom
loterijním zákoně měl mít mašličku, že rozpočet toho města dá např. 1,5-3% do
sportu. Ty TJ a SK by měly být podporovány obcí a obce by měla financovat
například sportovní akce a ještě lépe fixní náklady na údržbu TJ a SK. Musí se to dát

do zákona, aby ty obce nemohly křičet. Myslím si, že v té Novele zákona o podpoře
sportu to není - musela by být vůle vlády a síla ministra.
-‐

Sportovní prostředí pořád omílalo, proč je potřeba sport podporovat, jak je důlěžitý
jako prevence proti drogám atd. A poslanci na to začali být alergičtí, tlačili na ně a
vyvolalo to odpor. Je potřeba najít nějaký kompromis nenuceně. Bylo by ideální,
kdyby to prošlo zapsané v zákoně. Jestliže zde bude ministr a ten řekne, že definitivně
to podpoříme a bude to legislativně ošetřené (třeba i v zákoně o obcích), pak si
myslím, že se ta podpora sportu už udrží.

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?
K.K.:
-‐

my jsme zvažovali samostatné Ministerstvo sportu, či Radu pro sport a také za
ministra Himla, zde bylo. Myslím si však, že není potřeba, protože by bylo nákladné,
nebylo by samospasitelné.

-‐

Určitě by měla být zvláštní rozpočtová kapitola sportu.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
K.K.:
-‐

Existovalo zde Všesportovní kolegium, dle mého názoru to byl velice dobrý nápad a
z počátku fungovalo opravdu výborně. Občas jsem na ta jednání chodil. Byla zde
rovnocená platforma lidí, je škoda, že to skončilo. Rozhodovali tam o důležitých
věcech. Časem však kolegium ztrácelo motivaci, především kvůli ztrátám Sazky a.s.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?
5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by

pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?

K.K.:
-‐

Sport se nějakým způsobem vyvíjí, chce to i nějakou vývojovou základnu.

-‐

Já si dokážu představit Institut sportu pro vědu a výzkum.

-‐

Chvilku jsem i finančně podporoval aktivity Liberecké technické fakulty, která zde má
laboratoř, která se sportovním výzkumem zabývá.

a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by být
např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano,co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
K.K.:
-‐

Myslím si, že projekt, jako byl Park na Letné, byl opravdu úspěšný, i když stál tolik
peněz a zároveň chápu, že některé svazy s tím nemohou být spokojeny, že to vnímají
jako vyhazování peněz (protože i jejich rozpočty se pohybují v jiných částkách). Já
oceňuji to umění hledat a najít finance u sponzorů. Samozřejmě na druhou stranu ten,
kdo má peníze, si snáze vše prosadí a má určitou moc.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
K.K.:
-‐

Když chceme sport popularizovat, tak ať sponzoři pomůžou, aby se vše nehradilo ze
zdrojů sportovních organizací a už vůbec ne státu. Ono to též aktivuje trošku sportovní
prostředí, že není závislé na státu, že jsou schopny pro to něco udělat. Ty zdroje od
sponzorů ale nemohou nahrazovat podporu státu, pouze doplňovat ty finance.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?

Otázky k rozhovoru – František Kolář

Místopředseda ČOV, pedagog pro tělesnou kulturu a olympismus, vedoucí
Olympisjkého studijního centra

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?

F.K.:
-‐

Já jsem zásadně proti, aby ČOV se pletl do řízení celého sportu. Má své funkce dané
Olympijskou chartou a celý tento pokus je nesmysl a dělá se to bez předchozích analýz a
konzultací a dělá se to spíše spontálně než promyšleně.

-‐

MŠMT z hlediska financí podporuje na základě toho, kolik mu stát přidělí. Jsou zde
pravidla, kde se zohledňují, třeba výsledky reprezentace, popularita každého sportu zvlášť
(motorismus má koeficient 720, atletika 47) aj.

-‐

Sport má na starosti vždy 1 náměstek a myslím si, že ti náměstci jsou horší a horší, ale
naštěstí ti normální úředníci pracují velice kvalifikovaně a mají snahu najít objektivní
hledisko pro řízení sportu (TV reprezentace, sport pro všechny atd.).

-‐

Každý z těch ministrů (náměstků) disponuje určitou sumou, o které rozhoduje velice
subjektivně.

-‐

Myslím si, že spíše k provázanosti přispívá ČUS, kde sportovní svazy mohou spolu lépe
kooperovat.

-‐

Česká tradice směřuje k tomu, aby to dělala spíše ta instituce, kterou si utvářejí sami
sportovci, jako ČUS než MŠMT a to je takový tradiční postup.
2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?

F.K.:
-‐

Dovedu si to představit. To Ministerstvo sportu tu jeden rok fungovalo (1969) a přejímalo
takové ty základní funkce, které teď plní ČUS.

-‐

Ministerstvo sportu u nás nevznikne, protože ta vláda má určitý počet členů a je to
z hlediska vytváření velice nákladné (budova, lidé, správce), takže jiná ministerstva jsou
podle mě důležitější (Ministerstvo filmu např....).

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?

F.K.:
-‐

Česká tradice byla, že se ty sporty řídí samy v sobě. Provázanost zde existuje, protože
v době, kdy ten sport získával na stále větším významu, tak se ukázalo, že je zde instituce,
která bude partnerem pro tu vládu a navíc je zde zájem z druhé strany (dříve politickýsjednocování českého sportu). Po roce 1989 si každý šel po svém (ČSTV, ale i řada
dalších institucí, které se navzájem kříží), ale ukázalo se, že ta sjednocenost je třeba a tím
se dává obrovská moc těm, kteří to prostředí sjednocují (ČOV).
4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?

F.K.:
-‐

Tohle Vám neřeknu, protože do toho nevidím.

-‐

Do rozdělování financí, do toho se cpe více ČOV.

-‐

Snažili se při regulaci financí z loterií vytvořit pravidla a nakonec se jim ukázalo, že
nejobjektivnější jsou pravidla MŠMT.

-‐

Stanovy ČOV - hlasují o nich zástupci olympijských sportů a jiní partneři a jeden z těch
olympijských sportů nehlasoval pro stanovy a výsledkem bylo, že jim byla snížena dotace.
5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?

F.K.:
-‐

To si dovedu představit, protože něco takového exitovalo (1953-1990) - Institut TVS.

-‐

Ty fakulty by měly vykonávat to, o čem zde píšete. Jen je třeba, aby ty fakulty byly více
angažovány do té provázanosti.

-‐

Institut se bez odborníků z fakult neobejde, takže zatím se to řeší tím, že se dělají překlady
knížek ze zahraničí, ale to je hloupost. Fakulta nabízí spoustu teoretických seminářů a
laboratoře.

-‐

Při ČUS dělat zase novou instituci? To je hloupost, mělo by se využít toho, co již je.

-‐

FTVS je v rámci školství, ale je i v rámci sportu.

-‐

Byl i výzkumný ústav (propojen s Tyršákem), ještě za komunistů a pak se to zlikvidovalo
po revoluci. Ty budovy se vracely tenkrát Sokolům.
a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?

F.K.:
- Neumím posoudit, takový průměr.
7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
F.K.:
-‐

To je na dlouhé povídání, ale hrozně mě mrzí, že současné ČOV je v podstatě záležitost
jednoho muže. Připadá mi, že to není dobrá věc. Pan Kejval je velice energický, snaží se
prosadit to, co chce, ale občas rozhoduje o věcech, o kterých nemá ani anung a dělá někdy
nesprávná rozhodnutí.

-‐

Snaží se vystupovat jako reprezentant celého sportu.

-‐

Nebudu se k tomu víc vyjadřovat.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
F.K.:
-‐

Já si myslím,že je také možné, že bude možná existovat dalších 20 let a pak by to bylo
zbytečné. Je možné, že by i zaniklo olympijské hnutí.

-‐

Z těch institucí, které zde existují, byl nejméně zdiskreditovaný.
9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?

F.K.:
-‐

Myslím si, že by ty sporty, které jsou velké, ať tento model přijímají. Jsou zde sporty,
bohužel, které jsou podporovány i politickými institucemi (Sparta Praha....) – hokej a
fotbal klidně ano, ale do dalších sportů bych to netahal.

-‐

V tom podnikatelském uspořádání proč ne, ale v tom případě zabijete malé sporty.

-‐

Řídí to jako svou vlastní firmu: „Já jsem zde pánem a vy mě musíte poslouchat.“

-‐

Sportovní prostředí se na tom dohodnout musí, protože když nehlasujete pro, máte
polovičku peněz než bylo slíbeno.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
F.K.:
-‐

Já bych byl pro.

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
F.K.:

-‐

Dobrovolnictví je tradiční u nás, ale vzhledem k tomu, jak se začíná měnit
sport v té záležitosti volnočasové (spoustu let je sport u nás profesionální),
v těch malých sportech a mládežnických sportech to funguje, ale....

-‐

TV spoty to neudělají.

-‐

Když to člověk bude chtít dělat, tak to dělá. V podstatě to souvisí s tou
desítkou, kdyby se ta desítka prosadila, bylo by to fajn.

Přepis rozhovoru – Miroslav Kroc

Jednatel ČOS, působí v Centru sportu MV.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
M.K.:
-‐

Před 25ti lety ČSTV bylo navázané, byla to jediná organizace, Sokol se přihlásil a
dostal zpět majetek (jen třetinu ale).

-‐

MŠMT má malý rozpočet, necelé 3 miliardy na sport a personálně 25 lidí –
s ohledem na tyto finance a personální zajištění od nich nemůžeme očekávat více,
ale to je to, co tomu přisuzuje ten stát. Stát v tom roce 2001 řekl: „My to zaštítíme
trochu shora a vy na obcích si to řiďte – kompetence byly převedeny na
samosprávné celky.“

-‐

Kdyby se počet zaměstnanců na MŠMT zvýšil, neznamenalo by to, že by to
k něčemu vedlo. Jsou třeba obce, kde jeden starosta dělá opravdu hodně a mají se
tam fajn.

-‐

Naše republika nebyla schopna přijmout služební zákon – před 15ti lety ta státní
správa fungovala, politická scéna je dnes totálně nestabilní. Služební zákon říká,
že úředník který pracuje dobře, nemůže být vyhozen i přestože se změní vedení
(změní se náměstek - dojde ke korupci, měl by sedět třikrát více), jestliže ten
pracovník do toho vloží úsilí, tak by mu kariéra měla být zajištěna.

-‐

Služební zákon nebyl přijat, protože se nemohou dohnout, zlikvidovali by si to
dosazení svých známých.

-‐

Nemyslím si, že to MŠMT plní špatně.

-‐

MŠMT musí mít kontakt se sportovním prostředím, aby vytvořili Zákon o sportu
atd. - celkovou legislativu. Tuto roli plní ČOV. Je však otázkou, zda pomáhá. Je
sice autoritou sportu, ale jeho role je jiná. Novela Zákona o sportu, která měla vyjít
tuším v roce 2014, ukládá kompetence ČOV. Je zde psáno: „Stát nám dá peníze a
my je rozdělíme.“ To si myslim, že je nepřijatelný. Ten zákon proto nakonec
nevyšel.

-‐

Zároveň MŠMT kooperuje i s ostatníma ministerstvama. Tím napomáhá k té
provázanosti.

-‐

Centrum sportu MV musí respektovat MŠMT, to je u nás autorita, která to
zaštituje. Je zde kompetenční zákon, který říká těm ministerstvům, co mají dělat.
MV platí peníze jen pro policisty a hasiče a pro vrcholové sportovce dává MŠMT.

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?
M.K.:
-‐

Dokážu si to představit, ale bylo by to opravdu takové úzké ministerstvo, neboť
třeba na sport je vyhrazeno pouze 5% rozpočtu MŠMT.

-‐

Lidé jsou u nás v ČR začleněni ve více sportovních organizacích a pak ten celkový
počet sportujících činí celkově třeba 11 mil. a to nás ani není.

-‐

Nemyslím si, že by to mělo nějaká úskalí, nebyl by to ani extra finanční nárok,
bylo by třeba o 50 max 100 lidech.

-‐

To ministerstvo by mělo zachovat tu funkci legislativní a rozdělování finančních
prostředků (peníze ze Sazky - 3mld., opět je to rozmělněné, Sazka řekla, že těch
20% dá ČOV, kterému řekne kam to mají dát – do fotbalu a do hokeje, protože

z toho my (Sazka) žijeme). Ale já si myslím, že už se to posunulo lépe, už např.
Sazka musí své výdělky danit a dává to státu a ČOV si je samo rozděluje do
sportovního spektra.
-‐

Myslím si, že je velmi problematické, že finance z loterií rozděluje ČOV - hlavně
nám dejte všechny peníze a my to všchno rozdělíme – my to budeme rvát do
fotbalu. -Ale kdo se bude starat o ty, kteří dělají jiné sporty?

-‐

To je právě ČOS, která pomáhá ke všobecné TV a socializaci lidí.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
M.K.:
-‐

Tady ta provázanost byla před 25ti lety a v současné době to dospělo k tomu, že to
je rozmělněné, nyní jsme se po revoluci všichni rozdělili, každý si táhneme to své.

-‐

Orel, SSSČR, ČOS, ČOV - každý je samostatný, to nelze provázat, sloučit, ale jde
o spolupráci spíše, třeba kdyby bylo dobré Ministerstvo sportu, to by té spolupráci
mohlo napomoci, ale aby pořád řídilo jen financování a legislativu, kompetence by
se mu nezvýšily, jen by se mu zvýšil ten čas (neboť to, že to kolikrát rozdělují
špatně, dají to ČOV nebo tak, to je dáno lobováním, nejsou zde pořádné
argumenty, každé té organizaci lze občas pomoci, ale jednou ČOV musí pomoci
finančně jednomu, podruhé druhému).

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?
M.K.:
-‐

Tehdy stát dal prachy ČUS a ten to měl rozdělit, ale ty prachy si nechali a na ty
malý vesnice se ani nedostalo. Pokud nyní plní jen servis, pak je to dobře. Já si
myslím, že to dělají poslední tři roky, takže to chvilku bude trvat než si to sedne.

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?
a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?

M.K.:
-‐

Já si myslel, že toto zašťiťuje vaše škola.

-‐

Sokol má asi 10 000 lidí, nedovedu si představit, že by těch 10 000 tento
institut proškoloval. Muselo by to mít dvě úrovně. To základní cvičení si třeba
my Sokoli zajistíme, ale to specializovaný, to by měla zajišťovat ta škola vysoké školy mají zajišťovat i vědeckou práci, ale to nedělají. Musely by na to
být vyhrazeny peníze, ať je to rovnou pod organizační složkou státu. Dovedu si
představit třeba, že by to byl odbor MŠMT, my jako Centrum sportu jsme taky
byli odborem MŠMT.

b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
M.K.:
-‐

Myslím, že by ten institut měl dělat jen to specializované vzdělání (na ligové
úrovni).

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
M.K.:

-‐

Je tak v průměru, pokud se chce někdo vzdělávat, tak zde najde to vzdělání a kdo
chce se věnovat vědě a výzkumu, tak to jde taky, a to pomalu na evropské až
světové úrovni.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
M.K.:
-‐

Oni mají pravomoce, které mají dané v legislativě, zde jsou na úrovni spolků jako
všechny spolky, jsou nezávislí, dělají teď více.

-‐

Ty kritiky, jaké byly k Letné, že SK by ty peníze využily lépe, já si myslím, že by
se ty peníze vůbec nesehnaly. ČOV je dostalo od státu a od sponzorů, k tomu by
možná ani nedošlo.

-‐

Já ČOV nevidím jako nadřazený, vidím to jenom v tom, co se povídá.

-‐

„Ono by se mělo, takhle jsme to chtěli“ (sjednocení) - já nevím, že by to někdo
chtěl!

-‐

Olympismus je pro mě vrchol sportu i já s respektem koukám na tuto organizaci,
ale nemyslím si, že by měla plnit tu roli, jako třeba zaštitovat tu roli sportu na
vesnicích atd. Ale třeba to, co udělal na té Letné, bylo pěkné.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
M.K.:
-‐

Já si nemyslím, že je nějakou autoritou. My jako sokolíci nikam nepojedeme na
OH, oni nemohou komunikovat s úřadem sportu, ministrem vlády a támhle oni
komunikují ve věci olympismu.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
M.K.:
-‐

Těch rámců je více, i my hledáme, co je nejlepší.

-‐

Já bych byl trošku konzervativní. To, že to funguje někde a my si to chtěli
vytvořit, vždycky si to bude sedat.

-‐

Myslím si, že to máme dobře nastavený, spousta našich organizací má výdělek do
300 tis. Kč a státu nezaplatí ani korunu.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
M.K.:
-‐

Na to hledám taky odpověď pořád. Musím se přiznat, že chybí trenéři a cvičitelé,
kteří by děti trénovali. Dětí je dost. Ta organizace mu nakoupí drezy, dá mu
tělocvičnu, ale aby on tomu obětoval ten čas, to se moc nevidí.

Přepis rozhovoru - Josef Lucák

Místopředseda hnutí Pro sport a zdraví

J.L.:
-‐

Na našich webových stránkách je hezky vidět, jak byly rozděleny peníze v roce 2010.

-‐

Momentálně se to financování zlepšuje (v rámci loterijního zákona), díky
rekonvalescenci se to nastavení zlepšuje, je zde problém s nastavením, jak je možné
financovat sport efektivně.

-‐

Černošek a spol. (spolupracují se Spartou atd. výstavba sportovních areálů atd.-tedy
financují to neúčelově) jsou spíše orientovaní na ten vrcholový sport, ale ne na sport
pro všechny.

-‐

Existují pohledy, že se pan Kejval s panem Černoškem spojuje. Kejvala bych do toho
ale netahal, jak Kejval tak Jansta jsou lidé, kteří se snaží.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
J.L.:
-‐

MŠMT je z mého názoru bezzubé, v době ministrování pana Dobeše tomu bylo jinak.
Chápu, že pokud není žádná vůle sport podporovat, pokud nesedí na ministerstvu
ministr a náměstek, kteří sport podporují, tak je to nemožné.

-‐

Ministr má okleštěné možnosti, v případě pana Dobeše, kterému dělal náměstek pan
Kocourek, tak je to nemožné, tam byla částka asi 900 mil., ale z toho bylo připuštěno
asi 1/3.

-‐

Bylo by dobré spojit ty klíče pro rozdělování financí, co chce samospráva a svazy zohledňovaná všechna kritéria.

-‐

Desinterpretace účelu samosprávy – neshoda ve smyslu, co chce samospráva a svazy
jako jednotlivci.

-‐

Ta vzájemná provázanost by se mohla projevit v nastavení těch priorit, které by bylo
možno lépe číst.

-‐

Co se týče té subsidiarity, tu neberu jako negativum, jen to vylepšit.

-‐

Hnutí vzniklo až po ministrování Dobeše.

-‐

Motivy pana Dobeše pro vytvoření hnutí: Podporovat sport, vytvořit sílu, která bude
mít možnost se zastat toho, čeho se nemohl domoci v průběhu ministrování.

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?
J.L.:
-‐

Ministerstvo sportu je trošku zbytečná záležitost vzhledem k nákladům a navíc by to
zasahovalo do toho principu subsidiarity.

-‐

Spíše vylepšení na MŠMT ve smyslu priorit samosprávy a svazů.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?

J.L.:
-‐

Nastavení společných cílů a priorit, kterých každý docílí svým způsobem.

-‐

Sjednocení klíčů.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?
J.L.:
-‐

Podle mého názoru ano, možno ne tak efektivně, ale myslím, že ten účel plní.

-‐

My chceme kandidovat do komunálních voleb a dokážeme si představit, že by nám
mohli pomoci.

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?
J.L.:

-‐

Zaštítění ministerstvem - bylo by tam velká úspora nákladů, ale byla by tendence
ovlivňovat to dávkování přímo z ministerstva, kdyby to bylo zastřešené ČUS, tak by
mohli více zohledňovat ty potřeby sportovního prostředí.

-‐

ČASPV bylo těleso, které nedokázalo fungovat efektivně, aby plnilo ten účel.

-‐

Ale mohlo by to fungovat v rámci ČUS a ministerstvo by jen vytvořilo rozpočet pro
tento účel, ale fyzicky by to tam nebylo.
a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
J.L.:
-‐

Nejsem úplně kompetentní to hodnotit vzhledem k tomu, že nemám pedagogické
vzdělání a nenarážím na to, že by si na to někdo stěžoval.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
J.L.:
-‐

ČOV se snaží uzurpovat ten svůj význam.

-‐

My, když jsme se připravovali na sněmovní volby, jsme považovali pana Kejvala za
toho představitele nějaké ideologie a jeho aktivity směřovaly k podpoře pouze toho
vrcholu a ty naše právě k tomu spodku (komunám).

-‐

Dnes mi příjde, že Kejval spíše rozšiřuje ty své kompetence i ke spodku.

-‐

Podle mě ČOV do budoucnosti autoritou zůstane, ale nikdy to nepůjde bez ČUS,
protože ty vyjednávací schopnosti ČUS, ta loajalita vůči spodku, je zde vyšší.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
J.L.:
-‐

Čistě pragmaticky v tom nevidím účel a co se týče ideového rozhraní té změny, tak by
ten systém zkostnatěl, až by byl definovaný ten účel.

-‐

Myslím si, že by to nemělo žádný účel.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?

J.L.:
-‐

Já si myslím, že je to správné určitě do té míry, že intervence ČOV je nutná.

-‐

V případě, že necháváte svazy fungovat na té podnikatelské úrovni, vydefinuje se
potřeba těch občanů – jaké odvětví je třeba následovat.

-‐

Mělo by se zabránit zániku svazů, které sice třeba neprožívají nejlepší období, ale
jejich potřeba je velká - tím jsem myslel tu intervenci ČOV.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
J.L.:
-‐

Myslím si, že vznik nějakého spolkového prostředí musí být definované poptávkou.

-‐

Je účelnější popularizovat sportovní aktivity než vytvářet platformu, u které je nutné
definovat účel (vytvoříme spolky, platformy, ale nebudeme mít nikoho, kdo se do toho
bude zapojovat).

-‐

Je dobré podporovat aktivity - nabírat nové děti.

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?

J.L.:
-‐

Globálně, až by se zlepšila podpora na bázi společenské aktivity a byla by vůle to
dobrovolnictví podporovat.

-‐

Lidé pedagogicky vzdělaní fungují spíše v podnikatelské sféře.

-‐

Myslím si, že kdyby zde fungoval ten anglický model, tak by to dobrovolnictví zde
fungovalo lépe.

Přepis rozhovoru – Martin Lukavský

Zahraniční agenda při odboru sportu na MŠMT

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
M.L.:
-‐

Stát uznává autonomii sportovního prostředí a nemá zákonný nástroj, jak někomu
něco zabezpečovat a stát plní jen to, co mu ukládá zákon.

-‐

Právní stát funguje tak, že zákon říká, že státní orgán může vykonávat jen to, co
mu zákon ukládá.

-‐

I když dojde k úpravě zákona, stát bude stále autonomní a nebude zasahovat do
sportovního prostředí.

-‐

Je stát a jsou kraje a ty začnou řvát, když jim stát do něčeho začne povídat, je
autonomní.

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?
M.L.:
-‐

Určitě by to zvýšilo kredit sportu a možná by to nějakou váhu mělo, ale musí mít
aparát úředníků, což by bylo zbytečné.

-‐

Finance by se mohly změnit, ale to může už nyní, když nové ministerstvo není.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
M.L.:
-‐

Zrušení spousty nadbytečných střešních organizací, které zastupující jeden sport
(např. více svazů pro jeden sport) a duplikují tak práci jiných.

-‐

Stát nezná termín střešní organizace, všechno je to neziskovka, sportovní prostředí
si samo určuje provázanost.

-‐

Čím je struktura komplikovanější, tím méně je to samozřejmě přehledné. Chtělo
by to, aby existovala jednoznačná třístupňová struktura. Nyní pro jeden sport
existují tři sdružující svazy. Abychom uznali svaz jako střešní sdružující
organizaci, musí být uznána mezinárodní organizací.

-‐

Stát přebral rétoriku svazu, když sportovní prostředí si ČOV stanovilo jako
autoritu, a proto ho bere jako partnera. Stát potřebuje někoho, kdo mu sdělí ty
informace.

-‐

Ty svazy se nesdružujou pod ČOV, tu roli zastřešitele má hrát ČUS, který tu roli
hrál. V podstatě 70-80% je sdruženo v ČUS. Bohužel je to nepřehledné a kluby
jsou sdružené ve dvou nebo třech svazech. Určitě by pomohlo zpřehlednění. Svazy
však chtějí své místo na slunci a ze zákona tak mají možnost žádat o dotace. Aby
si sportovní prostředí sedlo a dohodlo se na sjednocení, to neudělá. Všechny ty

organizace mají nárok na všechny peníze. Kdyby existovala jedna ta organizace,
bylo by to průhlednější a neuživilo by se spousta lidí ve svazech.
-‐

Stát nemá páku ve sportu, aby organizacím předepisoval, aby se sdružily.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?
M.L.:
-‐

Nějaké poradenství poskytují. Vím, že se starají o své svazy, např. vydávají úřední
věstníky, kde informují o změnách. Pomáhají jim ve spoustě věcech.

-‐

ČUS dostává peníze na nějaké svoje členy, tedy na nějaké svazy, které nemají své
zastřešující svazy a nejsou majoritní jako je např. atletika (tedy mimo těch asi 80),
která dostává peníze na svou aktivitu od státu.

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?
a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
M.L.:
-‐

To by bylo krásný, ale na to by muselo sportovní prostředí přistoupit.
Stát by to mohl podpořit, ale sportovní prostředí by to muselo
respektovat.

-‐

Nejenom ČUS, ale spoustu jiných svazů, které poskytují servis jiným
svazům, by mohly přestat fungovat nebo se sloučit. Problém je, že
nikdo nepřipustí místo někomu dalšímu, přišli by o práci.

b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
M.L.:
-‐

Musím říci, že nic moc. Hlavní statistické údaje má FTVS a jiné univerzity a
statistický úřad. Ale žádný dlouhodobý plán nefunguje.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
M.L.:
-‐

Hlavní činnost neziskovky je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu. Vydělajíli si svou činností nějaké peníze a investují-li do reklamy, pak to musí být bráno
jako činnost doplňková a peníze musí být reinvestovány. Pokud tedy tak činí, pak
je to v pořádku. Do toho já však nevidím. Jiná věc je otázka Zákonu o loteriích,
neboť ČOV je zde explicitně vyjádřen a píše se zde, že peníze jsou rozděleny do
rukou organizace. Je chybou státu, že jim to umožnila. Je jasné, že jestliže byly
organizace dříve zvyklé si peníze rozdělovat jak se jim zlíbilo, pak po tom volají i
dnes. Co se týče odboru sportu, zde se loterijní zákon nekonzultoval.

-‐

Stát nic neřídí. Sport je autonomní a sportovní prostředí si tu hierarchii vytváří
samo. Dříve ČSTV zastřešovalo všechny sportovní svazy a po pádu Sazky
potřebovali někoho, kdo by za tím udělal tu tlustou černou čáru a tím někým byl
ČOV.

-‐

ČOV je nezprofanovaný a stát bere ČOV jako partnera a „nekecá“ do toho.

-‐

ČOV dostává peníze od státu pouze na zabezpečení akcí (olympiád), ale svazům
přes ně nejde vůbec nic.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
M.L.:
-‐

Asi ne, zabezpečují svou hlavní funkci a sice organizování reprezentace a dle
mého názoru se to nevylučuje s tím, že jsou hlavní autoritou sportu.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
M.L.:
-‐

To by nesměl existovat zákon o rozpočtových pravidlech, který umožňuje státu
dávat peníze pouze neziskovým organizacím všeobecně (zákon č. 218/2000
Sb. – o způsobu rozdělování dotací), tedy občanským spolkům.

-‐

To je ve finále na tom sportovním prostředí, ale pakliže by ho následovalo,
nemělo by nárok na finance!

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
M.L.:
-‐

EU dělá něco, co je nadnárodního charakteru, čili zabývá se tím, co postihuje
všechny země EU. A to je např. sociální integrace. Tedy snaží se poukázat na
to, že ten sport má i tu socializační roli a jsou návody na to, jak toho
dosáhnout. Sport má potenciál mazat bariéry mezi lidma a měl by toho využít.

-‐

Stát může mít nějaký akční plán nebo nějakou koncepci, projekty, které tento
plán naplňují.

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
M.L.:

-‐

Nastavit zákonitosti, které by to dobrovolnictví podpořilo. Pokud však stát
nezlepší podmínky dobrovolníků, daňové úlevy aj., pak se dobrovolnictví
nezlepší.

-‐

Není vidět snaha státu ocenit dobrovolnou činnost a to nemluvíme pouze o
penězích, ale o tom, že sociální statut dobrovolníka se považuje za
méněcenný.

-‐

Také pomáhají projekty jako „Evropský rok dobrovolnictví“.

Přepis rozhovoru – Mojmír Nováček

Generální sekretář KČT

M.N.:

-‐

KČT – historie 126 let, po celou dobu se klub pohyboval na rozhraní mezi sportem a
cestovním ruchem, už při založení to cítil, aby dostal lidi do krajů, které v té době byly
zanedbané a aby tam i lidi přinášeli peníze.

-‐

KČT už tehdy přebíral zahraniční vzory, vznikly první kluby v Alpách (německé
země) a i čeští vlastenci pak založili českou organizaci KČT (pak se ten dopad rozšířil
i na Slovensko a Podkarpatskou Rus).

-‐

Hned od počátku KČT značil turistické trasy. Před 2. sv. v. měl kolem 10 tisíc členů a
dnes má 33 tisíc členů. Už tehdy zde byl tlak na cestovní ruch a na veřejnost, na to
sportování všech obyvatel a sportovní výkony byly ruku v ruce s poznáváním.

-‐

Před revolucí to byl svaz turistiky, který byl součástí ČSTV, což trvalo asi do poloviny
90. let a v roce 1990 se KČT osamostatnil a od té doby nejsme jeho členy.

-‐

ČOV byl vždy takovou autoritou v oblasti sportu, protože přenášel ty olympijské
myšlenky a dokonce tam jsou určité paralely, protože jedním z prvních předsedů KČT
byl Jiří Guth Jarkovský, který působil v ČOV. . Dne 24. 4. jsme se stali členy ČOV.

-‐

Toto členství obnáší morální autoritu především. Ani nevím, kolik ještě budeme platit.

-‐

Řekli jsme, že chceme být členy, podali jsme si žádost a musíme splnit určitá kritéria,
ale pořád vnímáme, že ČOV se staví do pozice, že zastupuje sport.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
M.N.:
-‐

Každý Vám řekne, že ta podpora dostatečná není, ale ten finanční balík je nějak
stanoven a všichni se o něj musíme nějak podělit.

-‐

Ten zájem o dotaci je asi čtyřnásobný a my dostáváme jen čtvrtinu.

-‐

Co se týče provázanosti, já si myslím, že jak to je, je to v pořádku. Nebylo by vhodné,
aby někdo zasahoval do toho sportovního prostředí.

-‐

U nás by to narazilo, k tomu je averze (nechceme byrokratický přístup jako je to ve
Francii).

-‐

Řekl bych, že vzhledem k tradici sportovního prostředí, je to takto v pořádku.

-‐

Samozřejmě ve vztahu ke státní reprezentaci je to otázka jiná, k tomu se však nejsem
schopen vyjádřit, já jsem zde za ty okrajové skupiny (1/3 mládež, 1/3 pracující, 1/3
senioři).

2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?

M.N.:
-‐

Nemám pocit, že by oblast sportu na MŠMT tímto nějak strádala. Pokud by mělo být
samostatné Ministerstvo sportu, tak by tam seděli ti samí lidé, jako nyní sedí na
MŠMT.

-‐

Ono by sice získalo nějaký rozpočet, ale ta provázanost s tou školou by zde být měla.

3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?
M.N.:

-‐

Na jednu stranu je otázka, zda je to potřeba a pokud ano, jak se k tomu dostat.

-‐

Dnešní doba umožňuje každému, aby realizoval své představy, pokud k tomu má dost
zájemců, spolupracovníků a peněz. A to si myslím, že je v pořádku.

-‐

Každá z těchto organizací má svou parketu, své místo (ČOS, KČT).

-‐

Nějak provázané to dnes je, ty špičky se znají mezi sebou, jestli se potkávají na půdě
ČOV, nebo při jiných příležitostech, tak k tomu dochází a nemyslím si, že by
sjednocení bylo potřebné.

4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?

M.N.:

-‐

My s ČSTV nespolupracujeme pomalu 20 roků a nevím, jaký servis poskytuje.

-‐

Ale pokud svazy ten servis potřebují, nechť ho ČSTV poskytuje.

-‐

MŠMT donutilo ČSTV (Sazka poskytovala peníze ČSTV, a tudíž svazy byly
v podřízenosti k ČSTV, ale vzhledem k tomu, že tento zdroj vyschl, MŠMT začlo
podporovat přímo svazy a ČSTV dal roli servismana), aby svazům poskytoval servis,
pokud o něj zažádají – takto to já vnímám.

-‐

ČUS podle mě nemá sjednocovat sport, to by měla být funkce ČOV.

5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?

M.N.:

-‐

Pokud já vím, ČUS nějaký vzdělávací institut má a určitě pro tento institut hledá
nějakou náplň, ale jak jsem říkal, my už nezasahujeme do těchto struktur.

-‐

KČT si vytvořil systém pro vzdělání odborníků, kde máme osnovy, co by měli znát
činitelé na jednotlivých funkcích (cvičitelé), aby to dělali metodicky správně a máme
nějaká školící centra po ČR, která organizují ta školení, ale není to akreditované pod
MŠMT.

-‐

Ti lektoři pocházejí z řad členů a dělají to jako dobrovolníci.

-‐

Tento institut, o kterém mluvíte by měl důležitou roli pro vrcholový sport, ale ne pro
turistiku.

a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
-‐

Myslím si, že pro vrcholové sporty je potřeba jak vzdělávací tak vědecký
institut, ale neměl by fungovat při státu a možná by se našel nějaký komerční
subjekt, který by se toho ujal, např. soukromá fakulta.

b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?
-‐

Do toho nevidím.

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
M.N.:
-‐

Nechci a neumím hodnotit jiné sporty, sportovní reprezentaci.

-‐

Za doby ČSTV byly i odborné turistické školení třeba týdenní, ale dnes na to nikdo
nemá čas, tak se to omezuje na jeden, dva víkendy.

-‐

Ale přesto si myslím, že ta kvalita je dostatečná.

-‐

Člověk, který to vyučuje, musí mít nějakou praxi.

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?
M.N.:
-‐

Já si myslím, že právě v tomto směru se ta situace vyvíjí a posouvá. Dříve toto dělalo
ČSTV, což zasahovalo i ČOV, ale ten to ustál a je vnímán jako ta autorita, která to
může ustát.

-‐

Možná to může být v rozporu s Koncepcí, ale je to věc, která se vyvíjí, takže spíše
změnit Koncepci a zákony.

-‐

Já jsem zaregistroval, že je nějaké soupeření mezi ministerstvem a ČOV, ale každý si
podle mě může najít svojí parketu, která nebude v kolizi s těmi dalšími.

-‐

Myslím si, že je dobře, že ČOV rozšiřuje svou roli, protože zde není žádná jiná
instituce, která by tuto roli plnila.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
M.N.:
- Nemyslím si, že by se to mělo přejmenovat, jde o ten historický název.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
M.N.:
-‐

KČT je dobrovolné sdružení a když už bude dávat nějaké peníze, tak to nechce
dávat ČOV, aby ho zastřešoval.

-‐

Pokud lidi chtějí dávat peníze, tak musí se snažit dostat nějaké dotace a nebo je
musí dávat do té vlastní aktivity, hlavní činnosti.

-‐

Každá neziskovka, která je svým vlastním subjektem (my jich v KČT máme
500), si může domluvit svůj sponzoring.

-‐

Takže to není podle mě v rozsporu.

-‐

U nás to není tak rozvinuté, aby ti sponzoři dávali tolik peněz, jako je to
v Anglii, ale kdo chce tak si je najde.

-‐

Sportovní prostředí je velký reklamní trh a s tím nic neuděláme.

-‐

Nemá význam ty zájemce (sponzory) odhánět.

10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?
11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
M.N.:
-‐

To je dobrá otázka.

-‐

Tím, že to ty lidi bude naplňovat, že jim to dá možnost seberealizace.

-‐

Že se uspořádá třeba úspěšná akce.

-‐

Každý člověk má potřebu se seberealizovat, když už je nějak finančně
zabezpečen, tak může pomáhat.

-‐

Zájem dělat něco dobrovolně pro ostatní, ten zájem upadá.

-‐

Propagovat dobré příklady, oceňovat dobrovolníky!

-‐

Více o tom psát v médiích, medializovat tu dobrovolnou činnost a pracovat
s těmi dobrovolníky, snažit se je vyškolit. Ale nesmí to být časově náročné pro
ně (spousty školení).

-‐

Je to spíše o těch příkladech z praxe.

Přepis rozhovoru - Miroslav Zítko

Předseda ČASPV

M.Z.:
-‐

Snaha Kejvala je taková, aby nejvyšší státní autoritou bylo ČOV, ale na stejné úrovni
ČOV je i OREL a ČOS, AŠSK atd.

-‐

Statutární zástupci ČOV by měli být ti, kteří jednají s ministerstvy.

-‐

Nejvyšší sportovní autorita, to ještě není definováno ani v zákoně.

-‐

Složení výkonného výboru ČOV a ČUS - jsou to ti samí lidi z 90%.

-‐

Předsedové Pelta, Ertl, Kejval, předsedkyně ČOS, Jansta – nikdo nemá FTVS, všichni
jsou to ekonomové, inženýři.

1. Co si myslíte o současném uspořádání sportovních organizací v ČR? Myslíte si,
že MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu a všechny organizační jednotky
sportu (svazy, TJ, SK) dostatečně podporuje z hlediska financí a vzájemné
provázanosti?
M.Z.:
-‐

Nový ministr vytvořil Národní radu pro sport a má několik odborů a odbor 50 se zabývá
sportem.

-‐

Národní rada pro sport má kromě finančních prostředků na starosti vytvoření Koncepce
státní podpory sportu.

-‐

Stálo by za to, aby se zde ustanovil Státní výbor pro tělovýchovu a sport (vysoké školství,
evropské fondy, věda, výzkum....), jelikož tento odbor 50 to nestíhá. Chládek byl první,
který si vytvořil Národní radu pro sport, která je však nešťastně složená – je tam 7 lidí,
každá strana jednoho člověka a pak tam jsou 3 zástupci ČOV, 3 zástupci ČUS a 1 Sokola
– podle mě by tam měli být lidí, kteří se zajímají o tělesnou gramotnost a ne jen o
vrcholový sport, je zajímavé, že po kritice tohoto kroku, pak týden na to jich tam nebylo
14, ale 28 (měnící se podmínky ze dne na den) – kdo z těch lidí má vzdělání typu
sportovní manažer?

-‐

Není možné, aby MŠMT řídilo tak obrovskou oblast.
2. Dokážete si představit, že by existovalo samostatné Ministerstvo sportu ČR?
Pokud ano, jaká by to mohlo mít úskalí?

M.Z.:

-‐

Nevím, jestli může být Ministerstvo sportu, ale třeba ten Státní výbor.

-‐

Pojem sport je opravdu zavádějící, ani politici nevnímají tu terminologii, která by se měla
používat – sport je veřejností vnímán jako vrcholový sport a to je špatně.

-‐

Možná by 90% sportu pro všechny (pohybová rekreace) mělo být pod Ministerstvem
zdravotnictví, povinná TV pod MŠMT a vrcholový sport v gesci Státního výboru pro
sport (jako samostatná jednotka).

-‐

Pokud ve VV ČOV nebudou kovaní lidi –.ekonom, PR, personalista, tak potom tady bude
to, že vymyslí „Česko sportuje“, i.když tady ČASPV má „Česko se hýbe“ už kolik let.
3. Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí
ČR?

M.Z.:

-‐

Byla tady sjednocená TV a některé ty organizace se brání tomu, aby nám nyní ČOV něco
nařizovalo.

-‐

My jsme se dohodli, že ČOV se stane nejvyšší autoritou, ale s tím, že ta autonomie
organizací zůstane.

-‐

Ta platforma je na plénu ČOV.

-‐

Já si myslím, že teď hodně věcí, které vymýšlí on, tak dělá dobře.

-‐

Ta myšlenková provázanost, to je to plénum ČOV.
4. Myslíte si, že nová role ČUS, jakožto centra poskytujícího servis svazům, je
opravdu naplňována? A souhlasíte s tím, že ČUS (unie sportu) činí aktivity, které
sjednocují sport?

M.Z.:

-‐

ČUS je servisní centrum pro národní svazy a zároveň vytvořili krajský a regionální
sportovní centra - servis pro svazy a tělovýchovné jednoty.

-‐

Centralizované i decentralizované – ústředí, kraje, regiony (ty spravují TJ).

-‐

Oni činí aktivity, které sjednocují sport, který provádí ty jednotlivé svazy – ale ne ČOS,
AŠSK...

-‐

ČUS má asi 77 svých členů (národní sportovní svaz) .

-‐

ČASPV, ČOS, OREL nemohly být členy ČUS a teď dochází ke změně. Já jim říkal:
„Jestliže jste ČUS, tak nemůžete mít na starosti jen vrcholový sport.“ Proto třeba pod ČUS
je nově ČASPV a FISAF.
5. Představte si, že by existoval vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek
mezi sportovními svazy a většími organizacemi sportu v ČR. Tento institut by
pořádal semináře, konference, školení trenérů, poskytoval by terciální vzdělání
vrcholovým sportovcům a zároveň by sloužil i jako institut vědy a výzkumu
sportu v ČR. Dokážete si něco takového představit?

M.Z.:

-‐

Některé trenéry školí FTVS, ČASPV, VOŠ, ČOS........je jich hodně.

-‐

Bylo by to zajímavé, ale nejsem si jistý, zda by tento institut toto obsáhl.

-‐

Byl by to vzdělávací institut, ale ČUS má jiné poznání.

-‐

Zde by mohla vzniknout Akademie trenérů, ale asi by to bylo nereálné.

-‐

Kdyby ta gesce byla při odboru MŠMT, tak by to asi šlo.

-‐

Samotná praxe vědy a výzkumu musí být nějak koordinována, mělo by to být při
fakultách všech a nejen FTVS.

-‐

Evropský systém vzdělání – v sektorové radě, kde je Jana Havrdová, se snaží trochu
srovnat – je to úplně rozházané - je zde Akreditační rada MŠMT, která uděluje akreditaci,
ale fitko si pak může otevřít každý.

-‐

Systém řízení, vzdělávání - je třeba, aby se nad tím někdo zamyslel.

a. Pokud ano, pod čím by měl podle Vás být tento institut zaštítěn? Měl by
být např. sloučen s ČUS?
b. Pokud ano, co by podle Vás tento institut měl činit přesně?

6. Jaký je Váš názor na úroveň vzdělání (jak trenérů tak cvičenců), vědy a
výzkumu v oblasti sportu v ČR?
M.Z.:
-‐

existuje Akreditované vzdělávací zařízení a akreditovaný vzdělávací program (program na
cvičitele Body and Mind atd...).

7. Co si myslíte o současné aktivitě ČOV? Jste toho názoru, že ČOV přesahuje meze
svých pravomocí, tedy toho, co je psáno ve stanovách, v Zákoně o podpoře sportu
a v Koncepci státní politiky ČR a v jiných zákonech?

M.Z.:
-‐

Tím, že se snaží ČOV podporovat i ty neolympijské sporty, tak si myslím, že je to v
pořádku.

-‐

Ale samozřejmě některé ty věci nejsou korektní – 31% z loterií do FAČR.

-‐

Kejval řekl, že peníze rozdělí dle členské základny – třeba ČASPV dostalo nula, ČOS 1%.

-‐

ČOV dělá, co může, ale v některých oblastech, co se týče peněz, nejsou vždy fair.

-‐

Slovo autorita říká, že ten člověk je v danné obasti erudovaný.

8. Nemyslíte si, že by mělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní
autoritou českého sportu?
M.Z.:
- Já si to nemyslím.

9. Myslíte si, že je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je
založen na podnikatelském uspořádání - „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž
se trh může vyjádřit“?
M.Z.:
-‐

Já si nemyslím, že by řízení sportu mělo být řízení podniku nebo firmy.
10. Nemyslíte si, že by bylo lepší vzhledem k dlouholeté historii spolkového prostředí
zvolit model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci
společnosti?

M.Z.:
-‐

Historicky TVS v ČR je založena na dobrovolnictví, to že se teď 0,5% sportovců staví do
jiné pozice, je z toho zřejmé a ČOV má nově vytvořenou komisi, která zařazuje do síně
slávy trenérů.

-‐

Je zde 20 000 dobrovolných trenérů, ale o ty se ČOV nikdo nestará!

11. Jakým způsobem by se dalo pozdvihnout dobrovolnictví v rámci českého sportu?
M.Z.:
-‐

Oni lidé berou dobrovolníka jako člověka, co přijde na jednorázovou akci a ne toho, co
každý den trénuje zadarmo.

-‐

Ano, dobrovolnictví je základem českého sportu, akorát že tu pravidelnost moc lidi
nevnímají.

	
  

