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Abstrakt 

Název:  

Institucionální struktura sportu České republiky  

 

Cíle:  

Hlavním cílem práce je zhodnocení nynější role České unie sportu a Českého 

olympijského výboru a jejich postavení ve struktuře české tělesné výchovy a sportu. 

Sekundárním cílem je vytvořit na základě rešerše v dané oblasti nový koncept 

instituciální struktury sportu v ČR  a zohlednit důležitost vědeckého a vzdělávacího 

centra. 

 

Metody: 

V této práci byla použita kvalitativní metoda výzkumu – hloubkové interview, které 

bylo doplněno polostrukturovaným dotazníkem. Zároveň byla využita metoda analýzy 

textu. Zdrojem byla i sekundární data, získaná z již existujících případových studií. 

 

Výsledky: 

Výstupem práce jsou doporučení a návrhy na zlepšení situace v českém sportovním 

prostředí. Za podstatné výsledky považuji i přepisy hloubkových rozhovorů, které se 

nacházejí v příloze. Tato práce bude předložena všem účastníkům interview s cílem 

informovat sportovní prostředí o současné situaci sportu v České republice. 

 

Klíčová slova: 

Role státu, kompetence ČOV a ČUS, spolupráce sportovního prostředí, sportovní 

organizační struktura, vědecký a vzdělávací institut. 
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Abstract 

 

Title: 

Institutional structure of sport in the Czech republic  

 

Objectives: 

The main goal of this project is to evaluate current role of the Czech Sport Union and 

the Czech Olympic Commitee and their position in the structure of czech sport 

environment. The second goal is, on the basis of research, to suggest a new concept of 

the institutional structure of sport in the Czech republic and at the same time 

considering the importance of scientific and educational center. 

 

Methods: 

In this project, there was used a qualitative method of research – in-depth interview, 

which was completed by semi-structured questionnaire. As well as a method of text 

analysis was applied. Case study served as a certain source of secondary data too. 

 

Results: 

Recommendations and proposals for improvement of situation of the czech sport 

environment represent the main output. Transcriptions of in-depth interviews placed in 

appendix are considered as a significant results as well. This thesis is going to be 

submitted to all of respondents with the aspiration to inform the whole sport 

environment about current situation in the czech sport area. 

 

Key words: 

Roles of state, competences of COC a CSU, cooperation of sport environment, sport 

organizational structure, scientific and educational institute. 
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1 Úvod 

S ohledem na historické mezníky, jež utvářely charakter České republiky a na 

nezastavitelný dynamický vývoj sportovního prostředí, se jeví jako nezbytně nutné 

reagovat na změny, které jsou příčinou obrody sportu České republiky. Struktura české 

a potažmo i československé tělovýchovy je specifická, a to nejen díky dlouholeté tradici 

spolkového prostředí a působení neziskových sportovních organizací. Kromě 

jedinečnosti spolkové kultury a podstatného významu dobrovolnictví je třeba zohlednit i 

politicko-ekonomický vývoj. Nyní, téměř 25 let po pádu komunistického režimu a po 

konci státem řízené tělovýchovy, sportovní prostředí doznává významných změn, které 

nelze opomíjet. Právě naopak. Nacházíme se v době, kdy je třeba se zastavit a uvědomit 

si, co činí hlavní aktéři sportovního prostředí České republiky. Ať už mluvíme o státu, 

zajišťující legislativu a finanční podporu sportu, nebo o Českém olympijském výboru a 

České unii sportu, jejichž poslání a aktivity se zásadně změnily. Otázka tedy není, zda 

dochází k reformě. Otázkou je, zda reforma, k níž dochází, má správný směr a jaký 

směr by případně mohla mít.  

Tato diplomová práce zohledňuje historický vývoj sportovního uspořádání, neboť na něj 

je třeba navazovat. On sám totiž definuje charakter jednotlivých organizací. A pokud 

dochází ke změnám charakteru zmíněných organizací, je sportovní prostředí připravené 

a ochotné tyto změny akceptovat? Jaký přístup by bylo vhodné, aby Český olympijský 

výbor a Česká unie sportu, jakožto významní představitelé sportu, zaujímaly? Nutno 

podotknout, že mluvíme-li o sportu, hovoříme spíše o moderním sportu, který je 

orientován na vrcholový a výkonostní sport. Naopak tělesná výchova se spíše týká 

sportu pro všechny, který podléhá řízení organizací tipu Česká obec sokolská, Orel, 

Česká asociace sportu pro všechny apod. Je proto logické, aby Český olympijský výbor 

byl prozatím nedeklarovanou hlavní autoritou sportu, kterou by zmíněné organizace 

měly respektovat? Měla by se Česká unie sportu a Český olympijský výbor vměšovat 

do programů zaměřujících se na sport pro všechny? Je adekvátní, aby Český olympijský 

výbor činil aktivity, které pokrývají celé sportovní spektrum? Na druhou stranu je 

potřeba si uvědomit, že kdyby to nebyl Český olympijský výbor, kdo jiný by tyto 

změny učinil? Kdo by jednal se státem v zájmu celého sportovního spektra? Kritika 

bývá iniciátorem změny, ale to může být rovněž i chvála. Tato situace není 
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jednoznačná, a proto je cílem této práce objasnit určitá stanoviska, podívat se na 

problematiku z různých hledisek a na základě toho navrhnout řešení pro zlepšení. 
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2 Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem práce je analyzovat současnou roli ČOV a ČUS a jejich postavení 

v rámci českého sportovního prostředí.  S tímto souvisí i druhý cíl, zaměřující se na 

celkové zhodnocení spolkové sféry, organizace sportu v České republice a jeho 

srovnání se zahraničními strukturami sportu. Na základě této analytické báze navrhuji 

vizi uspořádání sportu v ČR a s tím i spojené kompetence největších autorit sportu – 

ČOV a ČUS. 

Na výzkumné otázky lze též jako na celou strukturu práce nahlížet ze třech úhlů 

pohledu (řazeno od konkrétního ke všeobecnému): 

 

1) Spolkové prostředí v ČR 

• Plní ČOV a ČUS svá poslání a své závazky ?  

2) Porovnání organizačních struktur sportu v EU 

• Jaké modely sportu se uplatňují v zahraničí a jaký model by mohl 

fungovat v českém sportovním prostředí?  

3) Sociální dimenze sportu 

• Jakým způsobem bychom mohli pozdvihnout úroveň dobrovolnictví 

a zapojit více občany do sportu? 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Organizace sportu v České republice 

Není-li uvedeno jinak, v následujících kapitolách věnovaných historii tělesné kultury se 

inspiruji knihou Sportovní organizace od autorky Slepičkové (2007). 

Český sport v průběhu 20. století prošel poměrně zásadním vývojem. Jistě není třeba 

zmiňovat podstatný vliv komunistické ideologie, jež stavěla na centrálním a direktivním 

řízení společnosti, což mělo samozřejmě vliv i na sféru sportu. Docházelo tedy 

k proměně od pluralitního uspořádání k unifikovanému a centralizovanému systému 

řízení sportu. Hlavním aktérem byla tehdy Česká obec sokolská (dále jen ČOS), jež se 

prezentovala Sokolskými slety a i logicky v souladu s ideologií se stala zastřešujícím 

orgánem svazů, spolků a klubů. Český olympijský výbor (ČOV) zastupoval soutěžní 

sport a zajišťoval tak státní reprezentaci na olympijských hrách, což ostatně plynulo 

z jeho poslání. V roce 1952 byl zřízen Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, který 

měl pod sebou všechny složky organizující tělesnou výchovu a sport a zároveň plnil 

vzdělávací funkci trenérů, cvičitelů a rozhodčích. Období centralizace a přílišného 

upnutí na vrcholový sport bylo vystřídáno uvolněním atmosféry, kterou doprovázel 

vznik dobrovolné tělovýchovné organizace - Československého svazu tělesné výchovy 

(ČSTV), jež byl pověřen řízením sportu až do roku 1989. Rok 1968, s nímž přišlo 

federální uspořádání státu, znamenal značné změny i ve státní správě a dobrovolné 

sféře. V České republice bylo sice jen na dva roky, ale přece, ustaveno Ministerstvo pro 

mládež  a sport, jež mělo svého ministra zodpovědného za oblast sportu. Došlo 

k rozdělení Československého svazu tělesné výchovy na složku českou a slovenskou, 

avšak při existenci federálního Ústředního výboru ČSTV. Je nutno zmínit blízké vztahy 

ČSTV a politické sféry, neboť předseda ČSTV býval současně členem ústředního 

výboru komunistické strany. Sport byl organizován na úrovni federální, jednotlivých 

republik, dále na úrovni krajů a okresů. Federace odpovídala všeobecně za řízení sportu 

a za přípravu státní reprezentace, republiky braly zodpovědnost za výkonostní sport a 

kraje a okresy představovaly mezičlánek mezi sportovními kluby (dále jen SK) a 

republikou a organizovaly soutěže. Pro přípravu sportovců měla nezastupitelný význam 

resortní střediska ministerstva vnitra a obrany a ministerstva školství. 
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Dlouholeté podřizování se centrálnímu řízení vyústilo v  pád komunistického režimu 

představující počátek demokratické éry a pluralitní společnosti stavící na soukromém 

vlastnictví a svobodném podnikání. Jak uvádí Slepičková (2007):  

„Konkrétní impulsy pro změny přicházely jak zevnitř ČSTV, tak vyplývaly i z prvních 

legislativních úprav....“. O tehdejší roli a kompetencích ČSTV se blíže zmíním 

v kapitole 3.5.1. 

Mezi klíčové momenty patřilo vydání zákona o sdružování občanů, na jehož základě 

mohla být ustanovena libovolná dobrovolná sdružení. Svou činnost tak obnovil 

Československý olympijský výbor, Orel, Československá obec sokolská, Klub 

československých turistů atd. Vzniklo i sdružení Asociace tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů (dále jen AŠSK), které mělo ambice nahradit ČSTV. Organizace 

(hlavně Sokol) se hlásily o svá majetková práva z období před sjednocením 

tělovýchovy. Spolu s majetkem přešly některé sportovní kluby pod ČSOS. V roce 1992 

se od ČSTV oddělil Svaz základní a rekreační tělesné výchovy poskytující placené 

služby. Tento svaz se přejmenoval na Českou asociaci sportu pro všechny (ČASPV) a 

získal podíl v Sazce.  

Byla upravena pravidla pro rozdělování finančních prostředků jednotlivým svazům. 

Rok 1993 přinesl nejen změnu názvů sportovních organizací, ale i reformu podniku 

Sazka, jež se stala akciovou společností. Největší díl vlastnil ČSTV (69%), dále pak 

ČOS (14,5%), ČASPV (5,5%) a ČOV (11,5%) . Existovalo tedy pluralitní uspořádání 

sportu, kde největšími aktéry byli ČOV, ČSTV, ČOS, OREL, ČASPV a AŠSK 

financovaná MŠMT. Všechny tyto složky poskytovaly servis pro své členy. V důsledku 

roztříštěnosti sportovního prostředí a nerovnocenného postavení organizací při jednání 

se státem se v roce 1994 zastřešující  organizace dohodly a vytvořily Všesportovní 

kolegium. Záměrem kolegia bylo vystupovat  jednotně za české sportovní prostředí vůči 

státu a souhlasně řešit otázky legislativy, státních investic do sportu, koncepcí rozvoje 

sportu aj. 

V průběhu následujících let se sportovní subjekty vyprofilovaly a v současné době 

spadají do třech hlavních sektorů, a to sice, dle Slepičkové (2007), do: 

• sektoru veřejné správy tělesné výchovy a sportu 
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• sektoru spolkové tělesné výchovy a sportu 

• podnikateského sektoru 

3.1.1 Státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

Tato kapitola se opírá o informace uvedené v publikaci Slepičkové (2007) a Dvořáka 

(1997). 

V oblasti státní správy je garantem pro tělesnou výchovu a sport Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, které má svého náměstka pro tělesnou výchovu od roku 

1990. Tehdy nebyla konkrétní činnost ministerstva zákonem specifikována, a tak se 

omezovala na úlohu koordinační. Zástupci ministerstva, zastřešujících sportovních 

organizací, poslanci a jiní jednali v tzv. Radě pro tělovýchovu a sport, jež představovala 

poradní a iniciativní orgán ministra. V roce 1993 MŠMT začalo hrát důležitější roli 

v oblasti sportu a příslušejícímu náměstkovi byla přiřazena odpovědnost za odbor 

mládeže a odbor sportu, který měl ve své gesci vrcholový sport a reprezentaci, sport pro 

všechny, mezinárodní vztahy, vědu a výzkum apod. Zároveň vznikla i Rada sportovní 

reprezentace. 

Následující schéma uvádí hlavní úkoly MŠMT: 

Schéma č. 1 – Hlavní úkoly MŠMT 

Zdroj: Čáslavová (2009, s. 67) 

1. Vypracování návrhu koncepce státní politiky ve sportu 
2. Koordinování realizace vládou schválené koncepce 
3. Zabezpečení finanční podpory sportu ze státního rozpočtu 
4. Vytváření podmínek pro: 

! státní reprezentaci, 
! přípravu sportovních talentů, 
! rozvoj sportu pro všechny, 
! sport zdravotně postižených občanů. 

5. Uskutečňování a organizace antidopingového programu 
6. Schvalování akreditace vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu 
7. Zřizování rezortního sportovního centra 
8. Koordinace činnosti rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra 
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Podíváme-li se blíže na vývoj komunální tělovýchovy po revoluci, zjistíme, že TVS na 

této úrovni zastupovaly obvykle odbory kultury, avšak bez zařazení sportu do rozpočtu. 

O nedostatečnosti tehdejšího financování a sportovního zabezpečení svědčí i skutečnost, 

že Slovensko mělo svůj „Zákon o telesnej kultůre“ již v roce 1990, zatímco u nás 

neexistoval až do roku 2001. Prvním písemným materiálem byla „Koncepce státní 

politiky v tělovýchově a sportu v ČR“ vypracovaná novou vládou Sociálně demokratické 

strany. Tato koncepce se opírala o Evropskou chartu sportu vypracovanou Radou 

Evropy v roce 1992. Dále vznikly „Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 

reprezentace včetně přípravy talentů“, jež se snažily systematizovat péči o vrcholový 

sport. Třetím dokumentem byl „Národní program rozvoje sportu pro všechny“. 

Všechny tyto listiny se staly v roce 2001 podkladem pro vznik Zákona č. 118/2001 o 

podpoře sportu, doprovázeným reformou veřejné správy, jež spočívala v decentralizaci 

státní moci a respektování principu subsidiarity, která klade důraz na rozhodování na 

nižší úrovni, tedy tam kde problém vzniká. Dle uvedeného zákona se MŠMT mělo stát 

základním článkem v péči a financování státní reprezentace a sportu pro všechny. 

Zároveň mu byla přisouzena úloha zástupce Antidopingového výboru ČR jako 

příspěvkové organizace. 

Kraje a obce získaly vysokou míru autonomie a okresy byly zrušeny. Krajům a obcím 

byla přisouzena odpovědnost za střední a základní školy a tedy následně péče o 

talentovanou mládež, potažmo sport pro všechny a sportovní zařízení. Zákon o podpoře 

sportu přiřazuje kompetence v oblasti sportu i Ministerstvu vnitra a Ministerstvu 

obrany, která zajišťují přípravu vrcholových sportovců a Ministerstvu zdravotnictví 

obstarávající Dopingovou laboratoř a péči o státní reprezentaci. V rámci krajských 

úřadů působí odbory pro školství, mládež a sport, zatímco na úrovni obcí to jsou často 

místostarostové. Jak uvádí Slepičková (2007): „Míra péče o sport v jednotlivých krajích 

a obcích je však velmi různorodá, neboť není žádným zákonem přesně vymezená, což 

ale koresponduje se zásadami samosprávy. Proto v péči o sport na úrovni krajů a obcí 

hraje významnou úlohu především personální angažovanost a osobní zkušenost 

úředníků a zastupitelů se sportem.“  

Zákon se kompetencemi třetího sektoru (dobrovolných organizací) ani privátního 

sektoru nezabývá, což opět svědčí o jeho nedostatečnosti v souvislosti především 
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s narůstajícím významem soukromých zdrojů v podobě sponzoringu, prodeje práv 

médiím apod. 

Financování sportu 

Co se týče financování sportu z prostředků MŠMT, Tvaroh (2010) uvádí, že v rámci 

„státní podpory sportu“ jsou vyhlašovány programy, které dotují fungování neziskových 

sportovních organizací. V roce 2010 bylo těchto programů 9 a bylo na ně vyhrazeno 

celkem 1,9 mld. Kč. V roce 2011 byl jejich počet zredukován na 5 (4 neinvestičního 

charakteru a 1 investiční), přičemž celkový rozsah zaměření byl zachován.  

Jakubcová (2012) se ve své publikaci zmiňuje o Analýze financování sportu v České 

republice, která byla vypracována MŠMT v roce 2009 ve spolupráci s ČOV. Výdaje 

státu do oblasti sportu v letech 1989-2008 byly porovnány s výdaji ostatních zemí 

Evropské unie (dále jen EU). Analýza ukázala sestupný trend příspěvků do oblasti 

tělovýchovy. Zatímco v roce 1989 stát dal 0,65% státního rozpočtu na sport, v roce 

2008 to bylo 0,24%. Nejnižší výdaje do sportu byly v letech 1997-1998. Naopak vrchol 

poskytnutých dotací byl v roce 2001. V letech 2005-2010 se reálný objem finančních 

prostředků plynoucích z MŠMT do sportovních organizací postupně snižoval.  

Největší dotace plynou na Program I – Sportovní reprezentace ČR, kam např. v roce 

2010 plynulo 0,7 mld. Kč.  

Následující schéma ilustruje vývoj výdajů státního rozpočtu. 
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Graf č. 1 – Vývoj výdajů státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností 

 

Zdroj: http://www.olympic.cz/financovani/financovani-sportu/grafy.html 

 

Bureš (2010) jakožto zástupce agentury Transparency International- Česká republika, 

o.p.s. uvádí, že financování sportu probíhá mimojiné i jinými kanály než skrze MŠMT, 

a to následujícími: 

• Prostřednictvím Sazky a.s. 

• Prostřednictvím výdajů uskutečněných rozhodnutím Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (tzv. porcování medvěda) 

• Prostřednictvím rozpočtů samosprávních celků 

Dle Bureše (2010): „V případě tzv. „porcování medvěda“ je transparentnost nulová, 

„dálkovým“ způsobem údaje dohledatelné nejsou. V případě financování sportu 

prostřednictvím krajů a měst je transparentnost velmi rozdílná.“ Zároveň dodává, že 

„financování sportu z rozpočtu krajů a měst je pro rozvoj sportu minimálně stejně 

důležitá jako z rozpočtové kapitoly MŠMT, ne-li důležitější“ (vzhledem k výším 

dotovaných částek). Podstatné je i podotknout, že mezi jednotlivými kraji jsou obrovské 

rozdíly překračující rozdíly v počtu obyvatel a ekonomické výkonnosti kraje. 
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Z uvedených informací můžeme tedy vyvodit, že je zapotřebí učinit výdaje Poslanecké 

sněmovny a samosprávních celků transparentní a zároveň snížit rozdíly ve výši 

finančních podpor mezi jednotlivými samosprávními celky. 

Vzhledem k tomu, že od roku 2007 se veřejné výdaje na sport trvale snižují, je nezbytné 

učinit krok a tuto situaci změnit ve prospěch nejen sportovních organizací. Koneckonců 

problematikou financování sportu se aktuálně zabývá současný ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, který veřejnost ujišťuje zachováním podpory 

ze státního rozpočtu ve výši 3 mld. Kč a slibuje navýšení finančních prostředků pro 

další léta. Zároveň se vyjadřuje k novele Zákona o podpoře sportu, kterou chce spolu 

s náměstkem pro podporu sportu a mládeže Petrem Hulinským předložit vládě v říjnu 

tohoto roku (2014). Uvidíme k jakým změnám opravdu dojde, neboť Marcel Chládek 

působí ve své funkci teprve od ledna roku 2014. 

To, zda vznikne nový zákon o podpoře sportu, který je v jednání ministerstva již léta, 

zůstává otázkou. Jisté je, že nový zákon musí zohlednit specifikum českého sportovního 

prostředí. Česká republika se díky růstu vlivu samosprávních celků  přiblížila zemím 

Evropské unie. Český sportovní model se však stále od toho evropského liší hlavně 

silným postavením třetího sektoru, jenž vlastní veliké jmění ve formě sportovních 

zařízení a pozemků a má vysokou míru autonomie. 

3.1.2 Spolková tělesná výchova a sport 

Jaký byl vývoj spolkové tělesné výchovy do roku 1989 již bylo řečeno. Nyní se tedy 

podívejme na to, jaké změny následovaly. V roce 1990 snahy o decentralizaci, 

demokratizaci a pluralismus vyústily ve zrušení zákona č. 68/1956 Sb. o organizaci 

tělesné výchovy a sportu, čímž prakticky došlo k oddělení řízení sportu na úrovni státní 

a spolkové. Zároveň byl v této době schválen zákon č. 83/1990 o sdružování občanů, 

díky němuž se sdružení a spolky staly právnickými osobami a dosud jednotná 

organizace se mohla rozvětvit na samostatná sdružení, svazy, kluby či tělovýchovné 

jednoty. Nutno podotknout, že významným iniciátorem těchto změn byly především 

sportovní svazy ČSTV a změny byly realizovány na úrovni základních článků. 

(střešních organizací). Tím se v podstatě dostáváme do rozporu s principem 

demokracie, kdy právo volby mají jednotlivé kluby a jednoty. Zároveň docházelo 
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zpočátku i k přílišné roztříštěnosti a partikularizaci sportovního hnutí. Majetek ČSTV 

byl převeden na jednotlivé články, ČOS mohla na základě zákona požadovat na 

jednotách příslušejících ČSTV svůj majetek a tělovýchovná organizace YMCA též 

dosáhla navrácení svého majetku od ČSTV.  

V současné době v českém sportovním spolkovém prostředí působí více než 20 000 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů a více než 150 sportovních svazů.  

Následující schéma zobrazuje přehled zastřešujících sportovních organizací, které se 

nacházejí v ČR. 

Schéma č. 2 – Organizace tělesné výchovy a sportu v České republice 

 

Zdroj: Čáslavová (2007, s. 71) 

 

Důkazem toho, že úplná decentralizace sportu není možná, byl v roce 1994 vznik 

Všesportovního kolegia, o němž jsem se zmiňovala již výše. Členy kolegia jsou ČOV, 

ČSTV, ČASPV, AŠSK, ČOS, OREL, ATJSK, STSČ ČR, Autoklub ČR a Český 

střelecký svaz. Jak uvádí Slepičková (2000): „Existence kolegia naznačuje, že 

decentralizační tendence se zastavily a že ČR možná přejde do etapy vývoje, jež je 

zřejmá v západní Evropě.“ 
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Všesportovní kolegium je uskupení bez právní subjektivy, které působí jako 

koordinační prvek. Bohužel aktivita tohoto kolegia je v nynější době dosti nízká. 

To, jaký je trend v posledních 30 letech ve vývoji dobrovolných sportovních organizací, 

znázorňuje schéma-viz níže. 

Tabulka č. 1 – Trendy ve vývoji dobrovolných sportovních organizací za posledních 30 
let 

TREND POPIS 

Specializace  
 

Před r. 1990 ČSTV zastřešovalo 
5500 TJ, dnes více než 12000 
(důvody majetkové či finanční) 

Individualizace 
Počet samostatných svazů v rámci 
sportovního odvětví vzrostl za 
posledních 10 let o 50% 

Centralizace 
 

Profesionalizace 
Nutnost zajištění vlastních 
finančních zdrojů (týká se spíše 
ziskového sektoru než spolků) 

Zdroj: Slepičková (2010) 

3.2 Legislativní rámec sportu v České republice 

Dle Ústavy České republiky je lid zdrojem státní moci a vykonává jí prostřednictvím 

orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.  

Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu, jenž je tvořen dvěma komorami 

– Poslaneckou sněmovnou a Senátem a ty zřizují své výbory a komise. Poslanecká 

sněmovna má 200 poslanců, kteří pracují ve 13 výborech, z nichž jeden je zaměřen na 

vědu,vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor je 22 členný a má sedm 

podvýborů. Ve výborech se projednávají záležitosti, které jim přikáže sněmovna a 

posuzují se zde návrhy zákonů a mezinárodních smluv. 
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Senát má 81 senátorů a zastupuje 9 výborů, z nichž jedním je výbor pro vzdělání a 

kulturu, ve kterém působí jeden senátor pro tělesnou výchovu a sport. 

Moc výkonnou představuje prezident, vláda, ministerstva a jiné orgány územní 

samosprávy. Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů a členů vlády. Za svou 

činnost odpovídá Poslanecké sněmovně a té též předkládá svá stanoviska a podněty 

k návrhu zákona. V čele MŠMT  je ministr, v současné době to je Marcel Chládek, 

který odpovídá vládě za činnost ministerstva. Mezi jeho hlavní úkoly patří stanovení 

hlavních cílů, schvalování plánů a rozpočtu ministerstva. Ministr má k dispozici 4 

náměstky, kteří řídí odborné útvary a poradní orgány, v nichž jsou zastoupeni odborníci 

z ministerstva, ale i z praxe (např. i zástupci z FTVS). Momentálně je náměstkem 

ministra pro rozvoj sportu a mládeže Petr Hulinský. Ministr se opírá též o pomoc Rady 

sportu a tělovýchovy, která má 4 komise zastupující sport pro všechny, státní 

reprezentaci, ekonomický úsek a legislativní sekci. Pod gescí jednoho náměstka existují 

dva odbory – odbor tělovýchovy a sportu a odbor pro mládež, a samostatné oddělení 

financování tělesné výchovy a mládeže. Právě odbor tělovýchovy a sportu byl v roce 

1999, kdy vládla strana sociálních demokratů, zodpovědný za vytvoření „Koncepce 

státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice“, která vyjadřuje hodnotové 

postavení tělesné výchovy a sportu ve společnosti a navrhuje způsob financování a 

zabezpečení sportovní reprezentace. 

Stejně jako „Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR“ tak i tzv. „Národní 

program rozvoje Sportu pro všechny“ se opírá o Evropskou chartu sportu z roku 1992. 

V tomto programu se stát hlásí k zodpovědnosti za podporu sportu pro všechny se 

záměrem předcházet zdravotním potížím a účelně využívat volného času. Tento 

program měl napomoci k proměně společenského prostředí prostřednictvím aktivního 

životního stylu. Jak uvádí Hatašová (2000), v tomto programu „je přitom důraz kladen 

na děti a mládež. Při utváření celkového pohybového režimu dětí a mládeže sehrává 

nezastupitelnou roli školní tělesná výchova. Doporučuje se 8-10 hodin tělesné výchovy 

a sportu týdně.“ Zdůrazňuje zároveň nutnost spontánního pohybového vyžití, čili 

zlepšení v oblasti neorganizované tělovýchovy a sportu. Dle Hatašové (2000): 

„Podmínky pro spontánní tělovýchovné a sportovní aktivity v České republice jsou 

zvláště v městských aglomeracích velmi špatné. Kromě kritického nedostatku veřejně 

přístupných hřišť je to absence celoročních programů individuálních aktivit, které jsou 
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zcela běžně dostupné ve vyspělých státech.“ Hatašová (2000) dále dodává: „ 

V souvislosti s tím je třeba konstatovat, že zatímco ve všech vyspělých zemích Evropy 

má veřejná správa ve vytváření podmínek pro sport pro všechny zásadní význam a je 

jedním z pilířů systému, její vliv v našich podmínkách je minimální. V nižších územně 

správních celcích nedisponuje veřejná správa potřebnou organizační strukturou, ani 

nemá legislativní oporu pro zabezpečování tělovýchovy a sportu ve svém kraji nebo 

místě.“ 

S úmyslem udržet a zlepšit mezinárodní úspěšnost českého sportu byl v roce 1999 

zhotoven dokument s názvem „Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 

reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů“. Úkolem této listiny bylo 

krom toho, co říká její název, i vyjasnit kompetence a vztahy mezi participujícími 

resorty, sportovními svazy a zastřešujícími spolky. 

Všechna tři zmíněná usnesení vykrystalizovala v Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 

Sb. Jedná se o „velmi stručný materiál, který rámcově vymezuje působnost vybraných 

subjektů ve vztahu k podpoře sportu.“ Těmito subjekty, jak uvádí Slepičková (2010), 

jsou pouze orgány veřejné správy. Hovoříme zde o výše zmiňovaném MŠMT, dále pak 

ministerstvu obrany, vnitra a zdravotnictví, jejichž rezorty, dle Jakubcové (2012), 

čerpají finanční prostředky na úkor peněz plynoucích na sportovní přípravu. Dle nového 

zákona mají vzniknout centra státní sportovní reprezentace. Nový zákon by měl být 

založen, zdůrazňuji, na autonomii sportu a principu dobrovolnictví. Jakubcová (2012) 

píše, že by měl  upravovat i financování sportu ze státního rozpočtu, z nějž by 

v budoucnu měly být podporovány jen sportovní svazy a střešní organizace. 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby by měly být financovány z rozpočtů krajů, 

měst a obcí. Zákon se také vyjadřuje k pořádání sportovních akcí mezinárodního 

charakteru. Vycházejme z publikace Jakubcové (2012): „Tato problematika 

v současnosti upravena není, sportovní svazy většinou akce pořádají bez spolupráce se 

státem. Mnohé země pojímají tuto otázku, jako nedílnou součást státní politiky, např. 

United Kingdom Sport ve Velké Británii.“ Jak je známo, United Kingdom Sport mimo 

jiné vytvořil centrum inovací, které se opírá o vědecký výzkum a i díky jemu se zlepšily 

výsledky na OH 2012. 

Relevantní zákon vymezuje sport jako veřejně prospěšnou činnost, přičemž český 

právní systém tento pojem nezná. Dle Jakubcové (2012): „zákon určuje ČSTV jako 
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zastřešující orgán českého tělovýchovného hnutí, přičemž členové ČSTV mají v rámci 

organizační struktury autonomii.“ 

Dle Slepičkové (2010) zákon vymezuje pro nižší územní celky jejich úkoly, a to ve 

vztahu k jejich samostatné působnosti: 

1. Zabezpečení rozvoje sportu pro všechny a příprava sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů. 

2. Zajištění výstavby, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení. 

3. Zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu. 

4. Poskytování svých zařízení pro sportování občanů. 

 

V letech 2005, 2006, 2008 a 2010 došlo k úpravě tohoto zákona. Přesto je tato verze 

nedostatečná, neboť např. postrádá bližší specifikace úkolů územních samosprávních 

celků,  tj. míru péče nebo uvalené sankce za neplnění těchto úkolů. Zákon též sice 

uvádí, že obce a kraje zabezpečují finanční podporu sportu ze svých rozpočtů, ale výše 

podpory, ani sankce, když by podporu neposkytly, nejsou uvedeny. 

Nutno podotknout, že kraje, obce a hl. m. Praha se zároveň řídí Zákonem o krajích č. 

129/2000 Sb., Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a Zákonem o hl. městě Praha č. 

131/2000 Sb. Tyto zákony do jisté míry vymezují výši finančních podpor poskytnutých 

sportovním organizacím. 

Obce si mohou zřídit komisi, jež by se zabývala otázkami sportu, jako svůj poradní a 

iniciační orgán. Ze zákona to však není nařízeno. Navíc z existujících 6249 municipalit 

má zhruba 86% počet obyvatel pod 1500, což představuje i nesnadnost vytváření 

systematické koncepce sportu a kumulování finančních zdrojů. 

V podstatě jedním z mála počinů ve prospěch sportu na vládní úrovni bylo vládní 

usnesení „Směry státní politiky ve sportu na léta 2004-2006“. Tento 12ti stránkový 

dokument shrnuje na základě analýzy soudobého sportovního prostředí priority státní 

politiky.  
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Ostatní zákony se sportu dotýkají jen okrajově. Jednoznačně za zmínku stojí Zákon o 

sdružování občanů č. 83/1990 Sb. umožňující zakládání dobrovolných občanských 

sdružení. Významným je i Zákon č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb. 

o loteriích a jiných podobných hrách a Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

doslova uvádí: „Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty 

peněžitých darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému 

olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní...“ ČOV pak na základě 

rozhodnutí zvolené pracovní skupiny rozděluje peníze dále do sportovních organizací. 

V radě jsou zastoupeni hlavní aktéři národních sportovních asociací a zastřešujících 

organizací jako je ČOS či SSSČR. Tento zákon tedy podtrhává rostoucí vliv ČOV a 

jeho monopolní postavení v prostředí českého sportu. Zda existuje kontrolní orgán, 

který na finanční transakce dohlíží, mi bohužel není známo. 

3.2.1 Koncepce státní politiky a Bílá kniha o sportu 

Na úvod je potřebné říci, že Koncepce státní politiky ČR (2011), dále jen Koncepce, 

obsahuje některá velmi podstatná fakta o současné situaci v oblasti sportovní politiky 

ČR. Často se jedná o nedostatky české sportovní sféry, které nekorespondují 

s požadavky sportovní politiky EU. Proto se nabízelo vybrat ty nejpodstatnější body, 

které jsou zde konfrontovány s tím, co je psáno v Bílé knize o sportu (2007), dále jen 

Bílá kniha, a s tím, o což se opírám v praktické části práce. 

Z Koncepce a Bílé knihy plynou následující okruhy, které lze vyčlenit a na něž je 

potřeba se zaměřit: 

• Sport pro všechny 

• Vzdělání, věda  a výzkum 

• Podpora ze strany státu 

• Organizace sportu v ČR a EU 

Sport pro všechny 

V České republice působí více něž 20 000 tělovýchovných jednot a sportovních klubů. 

Česká spolková tělovýchova má velkou tradici a je vnímána jako specifická součást 

národní kultury. Koncepce však uvádí, že: „Současný útlum spolkového života je 
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zapříčiněn snížením aktivity dobrovolníků, jejichž práce není společensky doceněna. 

Úroveň vzdělání a práce dobrovolníků je základem kvality procesu. Počet dobrovolníků 

se sportovní kvalifikací podle statistik za poslední dekádu klesá, přičemž jejich věkový 

průměr stoupá“. 

K podpoře dobrovolnictví se koncepce vyjadřuje takto: „ Cílem je, aby občané měli 

možnost se do soustavné dobrovolné práce ve sportu aktivně zapojit a měli vytvořeny 

podmínky pro práci, byli vzděláni a vybaveni znalostmi, nenesli neúměrné riziko a byli 

přiměřeně motivováni. Je potřebné zcela nově nastavit sociálně-ekonomické podmínky 

pro práci dobrovolníků tak, aby vznikla pozitivní motivace zájemců pro práci v této 

veřejně prospěšné činnosti. Nezbytnou součástí obnovy této oblasti musí být 

společenská osvěta a rozhodnější politická podpora.“ Dále pak uvádí, že „stát ve své 

působnosti bude plně garantovat kvalitu akreditovaných vzdělávacích zařízení a 

proces udělování pověření k těmto akreditacím.“ 

Útlum v oblasti spolkového sportu vyzdvihuje i Evropská komise, jež se k této 

problematice vyjadřuje následovně: „Narůstá sklon k individuálnímu provozování 

sportu na úkor provozování kolektivního a organizovaného sportu, v důsledku čehož se 

snižuje i základna dobrovolníků pro amatérské sportovní kluby.“ Proto také komise 

učiní následující kroky: 

• stanoví klíčové výzvy pro neziskové sportovní organizace a hlavní 

charakteristiky služeb těmito organizacemi poskytovaných, 

 

• prostřednictvím program Mládež v akci navrhne podporu dobrovolnické  práce 

mladých lidí ve sportovní oblasti, a to např. formou výměnných programů, 

 

• bude rozvíjet výměnu informací a osvědčených postupů dobrovolnické práce, 

přičemž zaangažuje členské státy, sportovní organizace a místní orgány. 

Co se týče sportovních zařízení v ČR, Koncepce uvádí, že: „ Chybí systematický 

celostátní přehled o počtu a kvalitě sportovních zařízení. Výstavba nových sportovních 

zařízení není koordinována, nové investice jsou často realizovány bez konzultací se 

sportovním prostředím a prověření skutečných potřeb.“ Oblast sportovní 

infrastruktury musí být podporována ze všech stupňů státní správy a kromě využívání 
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prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, měst a obcí je nezbytné profitovat 

z veřejně přístupných programů. Při řešení otázky vlastnických vztahů bude cílem 

převést sportovní zařízení do majetku měst a obcí tak, aby nebyla omezena činnost 

občanských sdružení. 

Pro shrnutí je tedy nutné vytvořit kvalitní vzdělávací program dobrovolníků, 

podpořit tak dobrovolnickou základnu, kterou je nezbytné motivovat a 

socializovat, ve smyslu vytvářet v ní vztahy. Nejenom tím se podnítí spolkový život, 

který již léta upadá. 

Vzdělání, věda a výzkum 

Koncepce zmiňuje, že: „Kvalita příprav nových specialistů s nejvyšší kvalifikací je 

zajišťována univerzitami a fakultami, nebo sportovními svazy. Vzdělání ve sportu je 

sportovními subjekty podceňováno, a to nejen kvůli nedostatku finančních, ale i 

lidských zdrojů na jeho zajištění.“ Dále pak uvádí, že: „Trenérské profesní komory 

nebyly vytvořeny. Pouze v případě učitelů tělesné výchovy se vyžaduje vysokoškolské 

magisterské studium. U trenérů, cvičitelů, instruktorů aj. tento požadavek takto striktně 

postaven není. Srovnání profesně zaměstnaných osob ve sportu ve vybraných 

evropských zemích ukazuje, že ČR má v této oblasti rezervy.“ Koncepce se mimo jiné 

vyjadřuje i ke vzdělávání aktivních sportovců, neboť prý dochází k úbytku těch, kteří 

dokončili terciální stupeň vzdělání. Navíc jsou subjektivní zájmy sportovců orientovány 

na dosažení nejvyšší výkonnostní úrovně na úkor osobnostního vývoje sportovce, což 

má za následky i problémy se začleňováním do společnosti, nedostatečnou tvořivost, či 

neadekvátní chování v daném sportu. Zde bych chtěla zdůraznit pojem sociální 

začleňování, neboť právě tato problematika se hodně řeší v Bílé knize a z osobních 

zkušeností ze studijního pobytu ve Švýcarsku vím, že i Mezinárodní olympijský výbor 

se touto otázkou zabývá, neboť jak uvádí Bílá kniha: „ Komise je přesvědčena o tom, že 

je možné lépe využít potenciál sportu jako nástroje sociálního začleňování v politikách, 

opatřeních a programech Evropské unie a členských států. K tomu patří i přínos sportu 

pro vytváření pracovních míst, hospodářský růst a revitalizaci, a to zejména ve 

znevýhodněných oblastech. Neziskové sportovní aktivity, které přispívají k sociální 

soudržnosti a začlenění ohrožených skupin, lze považovat za sociální služby obecného 

zájmu.“ Komise tak navrhuje následující podněty: 
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• členské státy mohou v rámci programu PROGRESS, Mládež v akci a Evropa 

pro občany podporovat sociální začleňování prostřednictvím sportu díky 

dotacím z těchto programů plynoucích, a stejně tak mohou využít Evropského 

fondu pro integraci. 

Dále pak Bílá kniha zdůrazňuje nutnost odborného vzdělání, a to např. pomocí 

programů Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Nabádá i k využití evropského 

rámce kvalifikací (EQF) a Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a 

přípravu (ECVET). Dle Bílé knihy: „ Sportovní odvětví lze považovat za pilotní při 

provádění ECVET v zájmu zvýšení transparentnosti vnitrostátních systémů posuzování 

schopností a kvalifikací.“  

Ke vzdělání profesionálních sportovců se komise vyjadřuje takto:“ Je nutností zohlednit 

už v rané fázi potřebu poskytnout mladým sportovcům a sportovkyním přípravu pro 

„dvojí kariéru“ a zřídit kvalitní lokální vzdělávací centra, která budou ochraňovat jejich 

morální, vzdělávací a profesionální zájmy.“ 

I koncepce se vyjadřuje k systému evropských kvalifikací a či ke vzdělání a vědě: „ 

Sportovní prostředí potřebuje vytvořit podmínky pro dostupné, koordinované a kvalitní 

vzdělání dobrovolníků, v souladu s evropskými standardy. Volný pohyb osob v rámci 

EU vyžaduje harmonizaci získávaných kvalifikací ve sportu. Proces vzdělávání musí 

vedle organizačně ekonomického zajištění, respektovat „Struktury evropských 

kvalifikací“ (EQF) a Evropský kreditový systém (ECVET). Pozornost je třeba věnovat 

kvantitativním i kvalitatvním aspektům vzdělávání profesionálů, kterých ve sportu 

přibývá zejména ve sféře komerčního sportu.“ 

Dále pak zmiňuje absenci vědeckého centra: „ Pro státní reprezentaci je výzkum 

částečně podporován ČOV. Činnost je vykonávána rezortním pracovištěm MO 

(CASRI), univerzitami a specializovanými pracovišti, bez jakékoliv koordinace. 

Kapacita a dostupnost servisu nejsou dostatečné. Vlastní sportovně vědecký výzkum 

není v ČR systémově koordinován.“  

V souvislosti se školní tělesnou výchovou uvádí, že: „TV je v učebních plánech 

základních a středních škol zařazována v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, 

přičemž pravomoc ředitelů školy umožňuje jejich zvýšení. Evropský doporučovaný 
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standard je vyšší.“ To nám říká i Bílá kniha, která se odkazuje na doporučení Světové 

zdravotnické organizace (WHO):  

„ WHO doporučuje minimálně 30 min. Uměřené tělesné aktivity denně pro dospělé a 60 

min. denně pro děti.“ Komise dále doporučuje „ na úrovni ministerstev jednotlivých 

států posílit spolupráci mezi odvětvími zdravotnictví, výchovy a sportu v zájmu 

vymezení a naplnění ucelených strategií ke snížení nadváhy, obezity a jiných 

zdravotních rizik. V této souvislosti vybízí členské státy k tomu, aby přezkoumaly 

možnosti, jak prostřednictvím národních systémů vzdělávání a odborné přípravy, včetně 

vzdělávání učitelů, propagovat myšlenku aktivního života.“ 

Jak uvádí tato kapitola, kvalita vzdělání našich trenérů je při srovnání s ostatními 

státy EU nízká. Nelze se vyhnout zvýšení profesionalizace trenérů díky 

poskytování kvalitních vzdělávacích služeb instituty, jež by čerpaly finanční 

prostředky skrze programy EU a respektovaly EQF. Zároveň se jeví nezbytné 

vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání profesionálních sportovců. Co se týče 

vzdělání, je potřeba zvýšit počet hodin školní TV a zaměřit se i na rozvoj v oblasti 

vědy. 

Podpora ze strany státu 

Co se týká státní finanční podpory, myslím, že není nutné říkat, že je nedostatečná. 

Ostatně o tom vypovídají i cifry, jež koncepce uvádí: „Z původních 0,65% státního 

rozpočtu v roce 1989 klesla úroveň podpory na současných 0,24% státního rozopčtu. 

Sport jako ekonomické odvětví přináší do státního rozpočtu více prostředků, než ze 

státního rozpočtu prostřednictvím dotací získává. Tento přebytek je vyčíslen v rozpětí 

1,1 až 3,7 mld. Kč.“ 

Veřejné finanční prostředky dělíme na ty ze:  

• státního rozpočtu poskytované prostřednictvím MŠMT, 

• státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů a obcí, 

• zisku Sazka a.s. 
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Koncepce uvádí jako hlavní cíl státní politiky zpracovat nový zákon o sportu, který 

bude obsahovat právě systém státní podpory sportu v ČR a působnost zainteresovaných 

státních orgánů, neboť nynější zákon např. úlohy rezortních center a MŠMT nepopisuje 

dostatečně. Dalším stěžejním cílem koncepce je „potřeba jasně definovat a z hlediska 

státní politiky ve sportu koordinovat, jaké sporty budou významněji preferovány 

v rámci jednotlivých krajů, měst a obcí.“ 

Nejenom díky rezortním centrům sport spadá do kompetencí i dalších ministerstev. 

Například sociální funkci sportu řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 

„Proto je cílem aktivnější mezirezortní spolupráce zejména s Ministerstvem pro místní 

rozvoj (MMR) při budování sportovní infrastruktury“, uvádí koncepce. 

Úloha státu je nezastupitelná i při pořádání sportovních akcí mezinárodního charakteru, 

neboť stát ovlivňuje podstatnou část podmínek nutných pro úspěšný průběh 

mezinárodní sportovní akce. Dle koncepce: „Mnohé země mají tuto oblast jako 

nedílnou součást státní politiky ve sportu a mají pro ni zřízeny vlastní odborné 

organizace (např. „UK Sport“ ve Velké Británii). Stát na dobře uspořádaných 

sportovních akcích mezinárodního významu sekundárně profituje v nefinančních 

oblastech (sportovní, politické, kulturní, sociální atd.), ale i ekonomicky daňovými 

výnosy.“ Koncepce dále sděluje: „Základní prioritou státu v oblasti pořádání 

sportovních akcí mezinárodního významu bude systematický přístup na základě 

jednotných a předem stanovených pravidel.“  

Sportovním systémem ve Velké Británii se inspiruje i předseda Českého olympijského 

výboru Jiří Kejval. 

Hlavním posláním státu by mělo být zvýšení finanční podpory sportu, novela 

zákona o podpoře sportu, která jasně definuje alokaci finančních prostředků a 

zajistí tak absolutní transparentost a zároveň deleguje jasné pravomoce a úkoly 

aktérů v oblasti sportu. Dále pak se stát musí zaměřit na rozvoj komunikace mezi 

ministerstvy a na zvýšení role státu při pořádání mezinárodních akcí. 
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Organizace sportu v ČR a EU 

Systémy organizace sportu v zemích EU vycházejí z partikulárních tradic, podmínek a 

historie sportu v dané zemi. Ačkoliv jsou podmínky zemí rozdílné, státy mohou mít 

stejné cíle a potřeby, a proto se lze sportovním systémem určité země inspirovat, avšak 

nebrat jej jako vzor a slepě jej kopírovat. Principiálně jsou země v řízení sportu 

autonomní a závislé na politické a ekonomické podpoře státu. 

Dle Koncepce: „ČR má v EU běžné uspořádání sportu. Ve srovnání se zeměmi EU je 

sport v ČR atypický ve dvou směrech, a to ve struktuře vlastnictví sportovní 

infrastruktury (velká část je v majetku sportovních klubů/tělovýchovných jednot) a 

v podílu financování z vlastních, nestátních zdrojů (členské příspěvky, sponzorské dary 

a zisk SAZKA a.s.).“ 

Podíváme-li se na postavení sportu v EU, koncepce říká: „ Sportovní prostředí dosud 

nemá vlastní rozpočet ani stálé přímé dotační programy, s výjimkou účelových 

projektů.“ 

Na organizaci sportu v ČR se podrobněji podíváme v analytické části, neboť existují 

specifická kritéria a vlastnosti států, které předurčují jejich systém řízení. Např. ve 

Francii je jasné, že sport bude organizován byrokraticky a stát tak bude mít nadměrnou 

moc na úkor autonomie jednotlivých sportovních organizací. 

3.3 Sportovní organizace z právního hlediska 

Není-li uvedeno jinak, následující kapitola se opírá o poznatky z publikace „Sports 

Law“, jejímž autorem je David Thorpe (2009). 

Tato kapitola se věnuje funkcím klíčových institucí, které působí v oblasti sportu. Mezi 

tyto funkce dle Thorpa (2009) orientačně řadíme: 
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Tabulka č. 2 – Hlavní role sportovních organizací v mezinárodním měřítku 

ROLE AKTÉR 

Stanovení pravidel Mezinárodní federace 

Regulace sportovních služeb Soudní systém 

Otázky dopingu, korupce a jiných 
jevů 

WADA a jiné orgány národního a 
mezinárodního charakteru 

Rovnost hráčů a přestupová pravidla 
(profesionální ligy, OH a jiné 

mezinárodní soutěže) 
Národní asociace, sportovní kluby 

Pravidla vstupu na souteže Organizátoři soutěže, svazy, 
federace 

Rozvoj mládeže (soutěže a projekty) Národní a mezinárodní federace 

Financování sportu 
Státní orgán, kluby, národní a 

mezinárodní federace 

Zdroj: Thorpe (2009, s.249 ) 

Sportovní aktivity na mezinárodní úrovni jsou řízeny orgány, které respektují 

mezinárodní právní systém, konkrétně Chartu spojených národů. MOV vytvořil 

pracovní skupiny kooperující s institucemi UNESCO a WHO a tím si stvrdil určitou 

autonomii ve vztahu k mezinárodním právním normám. Přestože MOV je nejvlivnější 

sportovní organizací, jeho právní statut není zcela jasný. Vystupuje totiž jako nezisková 

nevládní organizace. 

Hlavní aktéry mezinárodního sportu zachycuje schéma na konci této kapitoly, které 

zároveň vytváří jejich hierarchii. Vidíme, že nejvýše v uspořádání se nachází MOV. 

Ten uznává mezinárodní federace, které jsou povinny na základě Olympijské charty 

(předpis č. 27) respektovat jeho normy. Pravidla mezinárodních federací musí být na 

oplátku respektována národními asociacemi. Z toho plyne, že nakonec sportovní 
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subjekty na všech úrovních (i sportovci sami) musí akceptovat normy stanovené MOV. 

To však neplatí pro neolympijské sporty. Dle Thorpeho (2009) platí, že: 

„V neolympijských sportech není povinost následovat pravidla schválená MOV.“ 

Thorpe (2009) dále uvádí: „Neexistuje povinnost, aby pravidla národní sportovní 

asociace odpovídala olympijským normám, dokud příslušná asociace není spojena 

s  olympijským hnutím prostřednictvím členství v mezinárodní federaci.“ 

Druhou úroveň tvoří organizační výbory olympijských her, Olympijské muzeum a 

Olympijská solidarita. Jim jsou „podřízeny“ národní olympijské výbory, mezinárodní 

sportovní federace a opět jednotlivé organizační výbory olympijských her. NOV musí 

zastupovat alespoň pět národních svazů, které jsou přidruženy k mezinárodním 

federacím reprezentujícím olympijský sport. 

Jaká je úloha NOV dle Olympijské charty: „Role NOV je rozvíjet a chránit Olympijské 

hnutí v dotyčných zemích v souladu s Olympijskou chartou. Činnost NOV je nezávislá 

na vládě dané země.“ 

Poslední úroveň sportovních aktivit pak tvoří média, národní kluby a sportovní svazy, 

sportovci, rozhodčí, trenéři a partneří programu TOP, lokální sponzoři a poskytovatelé. 
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Obrázek č. 1 – Hlavní aktéři mezinárodního sportovního spektra 

Zdroj: Prezentace - předmět Management sportovních organizací (2013) 

3.4 Český olympijský výbor 

Není-li uvedeno jinak, následující kapitoly, vyjadřující se k aktivitě ČOV, se inspirují 

publikací Jakubcové (2012) a webovými stránkami ČOV, které obsahují i stanovy 

ČOV. 

3.4.1 Historický vývoj 

Český olympijský výbor je občanské sdružení, založené v roce 1899, jako jeden z 

prvních národních olympijských výborů. ČSOV již od počátku svého působení měl díky 

Jiřímu Guthovi zastoupení v Mezinárodním olympijském výboru a byl tedy 

zakladatelem novodobého olympijského hnutí. I přes různé změny v uspořádání a roli 

sportovních organizací v průběhu 20. století si ČOV udržel své postavení a plnil účel, s 

jakým byl založen. Důkazem může být i to, že v roce 1947 ČSOV neuvažoval o 
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zapojení do sjednocovacího procesu československé tělovýchovy, neboť byl vždy 

představitelem olympismu a chtěl si zachovat svou právní subjektivitu a samostatnost 

při rozhodování. Díky tomuto přístupu mohl následně operovat se svým finančním 

fondem a shromažďovat potřebné prostředky. Dle slov bývalého předsedy Milana 

Jiráska se ČOV „nehrne“ do toho, aby se stal zastřešujícím orgánem sportovního hnutí 

tak, jako je tomu přibližně v polovině evropských zemí. Mnohé sportovní organizace by 

pod křídla ČOV rády vklouzly, avšak to by s sebou neslo i to, že by očekávaly ze strany 

ČOV příliv financí. M.Jirásek dodává, že „není na škodu, že po převratu se  sportovní 

subjekty musely po finanční stránce naučit starat samy o sebe. A byla by škoda opět je 

nahnat do role pasivního příjemce peněz.“  

Stanovisko současného předsedy Jiřího Kejvala je ovšem naprosto opačné, vzhledem 

k nynější situaci, kdy ČOV je zastřešujícím orgánem sportovního hnutí (při zachování 

autonomie jednotlivých subjektů). 

Díky pozitivnímu ohlasu veřejnosti ČSOV seriózně uvažoval o podání kandidatury na 

pořádání OH v Praze na rok 1980. Tento plán byl však kvůli okupaci zmařen a 

neuskutečnil se. 

Prakticky již od roku 1965 ČSOV zákládal různé komise, které byly orientovány 

převážně na technickou stránku přípravy sportovců. Později vznikl i Československý 

klub fair play, Klub československých olympioniků a Československá olympijská 

akademie. Další komise vznikly až po roce 1992, tedy po rozdělení ČSOV na ČOV a 

SOV. Jednalo se o komisi Žena a sport, Sport a ekologie a Sport pro všechny. Rok poté 

ČOV přijal nový jednací a volební řád a stanovy, v nichž bylo postavení ČOV 

vymezeno zákonem o občanských sdruženích. Podle stanov ČOV sdružuje sportovní 

svazy, federace, asociace, unie, a další subjekty. ČOV se podílel též na tvorbě Zákona o 

podpoře sportu.  

V roce 2004 zahájila svou činnost komise Praha olympijská se snahou získat 

kandidaturu Prahy na pořádání OH. V tomto období byl zároveň spuštěn projekt 

s názvem Olympiáda dětí a mládeže, která se od té doby koná každoročně v létě i 

v zimě. Dochází tak k podpoře sportu pro všechny a to s cílem oslovit a vychovávat 

mládež v duchu fair play. V roce 2006 zahájil ČOV též svůj sociální program zaměřený 

na pomoc bývalým sportovcům. Jedna část tohoto programu se věnovala rekvalifikaci 
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sportovců po ukončení jejich kariéry. Rok 2009 přinesl sepsání nové Koncepce státní 

podpory sportu v ČR, na níž se podílel též ČOV. Dokument mimo jiné popisuje klíč pro 

rozdělování financí státní reprezentaci. Dle Koncepce je uplatňován diferencovaný 

přístup k přidělování finančních prostředků. Kritérii jsou: 

• úspěšnost sportu za poslední 3 roky, 

• počet členských zemí v mezinárodní federaci, 

• příslušnost k programu OH, 

• bodová hodnota domácí popularity. 

3.4.2 Současná situace  

ČOV od konce předsednictví Milana Jiráska doznal zásadních změn. S nástupem Jiřího 

Kejvala, jakožto předchozího místopředsedy ekonomického úseku, došlo i ke změnám 

stanov i k personálním změnám.  

ČOV se stal sjednocujícím orgánem, a tím převzal určité dosavadní kompetence ČSTV, 

neboť ČSTV se musel vyrovnávat se závazky vůči Sazce a.s. 

Jiří Kejval se k této skutečnosti vyjadřuje pro portál iDnes následovně: „Sport je jen 

jeden, nechceme tedy odlišovat sporty podle toho, zda jsou zařazeny na programu 

olympiády.“ Dále dodává: „Jestliže má ČOV zastřešovat český sport, je to přirozený 

krok.“ Jiné hledisko má však předseda Sdružení sportovních svazů České republiky 

(SSS ČR) Zdeněk Ertl: „Bohužel, naše očekávání týkající se strukturálních změn 

posilujících sjednocení českého sportu, zejména v souvislosti se ztrátou společnosti 

Sazka i prostředků z loterií, se nenaplnila. Předpokládali jsme, že volební jednání 

Českého olympijského výboru 1. listopadu a jeho dlouhodobá příprava, jednoznačně 

podpoří jednotu všech sportovních subjektů v této zemi právě pod hlavičkou ČOV. 

Výsledek voleb však naše naděje nesplnil, neboť v nových orgánech ČOV nejsou 

zastoupeny sportovní subjekty, které reprezentují řádově milionovou členskou základnu 

a představují nezastupitelný základ sportovního dění u nás. Historicky tradiční 

organizace jako Sokol, Orel, Autoklub ČR a také Asociace sportu pro všechny či 

Asociace tělovýchovných jednot a klubů zde nemají žádného zástupce. Figurují tam v 

převážné míře pouze představitelé svazů ČSTV. Podle mého mínění ČOV za těchto 

okolností svou reprezentativní roli nemůže převzít. Současnou situaci chápu jako prohru 
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našeho sportu a vedle ztráty finančních prostředků ze SAZKY, o které se zasloužil 

především majoritní vlastník této společnosti – ČSTV – jako jednu z dalších 

promarněných šancí. V podstatě se dá říci, že skutečným vítězem voleb do nového 

ČOV je uskupení funkcionářů s konzervativními názory, které nerespektují sportovní 

prostředí v celé jeho šíři.“ 

Zdeněk Ertl nebyl místopředsedou ČOV zvolen, neboť 

dle zdroje iDnes.cz Jiří Kejval při volbě místopředsedů upřednostňoval určité osoby, 

s nimiž se mu dobře spolupracuje. Tento postoj lze považovat za kontroverzní. "Reakce 

na mé doporučení byly smíšené, zvlášť od těch, kteří sami o funkce usilují. Ale nejsou 

to v žádném případě mí kamarádi," řekl doslova Jiří Kejval. 

Z předcházejících informací a vzhledem k faktu, že ČUS je nyní servisním centrem, je 

možné konstatovat, že ČOV se stal organizací s opravdu velkými pravomocemi. 

Svou moc ČOV projevil i při sestavování novely loterijního zákona a občanského 

zákoníku. Jak ČOV uvádí na svých webových stránkách, „Provozovatelé loterií a 

kurzových sázek mají zákonem předepsané dílčí odvody ve výši 20 procent. Podle 

schválené novely teď mohou čtvrtinu z těchto odvodů poskytnout jako peněžitý dar 

Českému olympijskému výboru.“ K ziskům z loterií se Jiří Kejval vyjádřil následovně: 

„Nezáleží na tom, zda jde o olympijské či neolympijské sporty nebo tělovýchovné 

organizace. Olympijský výbor ve své nové roli zastupuje celé sportovní prostředí. 

Nikoho neupřednostňujeme, dostane se na všechny.“  

ČOV se v posledních letech zasloužil o realizaci i jiných projektů. Podílel se na vzniku 

České olympijské nadace, vůbec první Unie profesionálních sportovců a projektu Česko 

sportuje. Obzvláště projekt Česko sportuje nabývá velkého rozsahu. ČOV jím zamýšlí 

posílit vliv sportu na děti a mládež a zabránit tak rostoucí tendenci k obezitě. Jedná se 

tedy o podporu sportu pro všechny, s čímž řada zastupitelů sportovních organizací 

nesouhlasí. Tento nesouhlas byl mimo jiné vyjádřen i na konferenci „Pohybová 

gramotnost“, která se uskutečnila ve spolupráci s ČASPV na půdě Senátu ČR a jejímž 

účastníkem jsem byla. 

V únoru 2014 se ČOV podařilo postavit Olympijský park na Letné, který se těšil 

nečekaného zájmu veřejnosti. Park navštívilo přes 400 000 návštěvníků. Přesto byl 



! 37!

tento projekt středem kontroverzních názorů. Na jedné straně jsou zde zastánci 

Olympijského parku, kteří tvrdí, že tato akce ukázala sport v nejlepším světle a pomohla 

do něj nahlédnout nesčetnému množství dětí, u nichž tak podnítila chuť ke sportu. Na 

druhé straně jsou zde však ti, kteří tvrdí, že za částku 66 milionů vynaloženou na 

jednorázovou akci by mohlo být postaveno sportoviště, které by sloužilo desítky let a 

mělo by tak trvalý dopad. 

Jak vidíme, tak ČOV komunikuje nejen s veřejností, obrací se i na politické složky a 

snaží se tak „urovnat“ vztahy se státní sférou s cílem získat větší finanční podporu a 

hlavně morální podporu k sjednocení sportovní infrastruktury. Jeho postavení je silné a 

bezesporu má dobře nakročeno, otázka však zní: Nepřesahuje meze svých pravomocí 

jakožto neziskové občanské sdružení? Je veškerá jeho činnost v souladu s Olympijskou 

chartou a mají i ostatní aktéři sportovního hnutí možnost se vyjadřovat k aktivitě ČOV? 

Nejen na tyto otázky se pokusíme odpovědět v další kapitole. 

3.4.3 Kompetence plynoucí ze stanov 

„Olympijský výbor už 11. dubna schválil novelu stanov. Hlavní změnou je skutečnost, 

že plénum má nově 73 členů, což je o 25 méně než dříve, hlasovací právo mají i 

neolympijské sporty a svého zástupce má Český paralympijský výbor.“ Takto se ke 

stanovám vyjadřuje server iDnes. Předseda Jiří Kejval dodává: „Říkáme, že Český 

olympijský výbor je nejvyšší sportovní autoritou v zemi, a to je proces, který probíhá v 

poslední době v Evropě v řadě zemí. Třeba v Německu to probíhalo pět let.“ Nejen 

v Německu, ale i v řadě dalších evropských zemí je olympijský výbor zastřešujícím 

orgánem svazů. Tuto skutečnost však reflektuje i název příslušného NOV. Např. 

v Německu mluvíme o DOSB, které vzniklo spojením národního olympijského výboru 

a Německé sportovní konferedace DSB. 

V základním ustanovení stanov ČOV je uvedeno, že „ČOV sdružuje sportovní svazy, 

federace, asociace, unie a další obdobné a podobné tělovýchovné a sportovní subjekty s 

působností na území České republiky (dále jen „sportovní subjekty“), které jsou členy 

mezinárodních sportovních federací řídících sporty, jejichž disciplíny jsou začleněné do 

programu olympijských her a další sportovní svazy, členy mezinárodních sportovních 

federací uznaných MOV. Dále sdružuje občany České republiky, jakož i právnické 
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osoby a organizační složky státu se sídlem v České republice, podporující olympijské 

hnutí. Výše uvedené subjekty se stávají za podmínek, uvedených v dalších částech 

stanov, členy COV.“ 

Druhý bod základního ustanovení stanov ČOV říká, že „ČOV zastupuje ČR 

v mezinárodním olympijském hnutí a řídí olympijské hnutí v ČR.“ 

V poslání ČOV je dále uvedeno, že cílem ČOV je rozvíjet a šířit olympijské ideály. 

K naplnění svého poslání realizuje ČOV několik aktivit, které se týkají většinou 

olympismu. 

V článku č. 6  „Výkonný výbor ČOV“, se uvádí, že: „Do Výkonného výboru ČOV 

mohou být navrhování a voleni kandidáti z řad členů ČOV.“ Tento výrok neodpovídá 

principu demokracie a myšlence sjednocení sportovního spektra za podmínky, že ČOV 

je sdružujícím orgánem. 

Článek č. 7 pojednává o činnosti a pravomocích Revizní komise ČOV, která se skládá 

z předsedy a dvou členů ČOV.  

Stanovy se k sjednocování sportovního prostředí vyjadřují pouze v základním 

ustanovení. V dalších článcích pojednávají už jen o olympijské roli ČOV. 

Závěrem je třeba konstatovat, že postavení, jaké nyní ČOV zaujímá v rámci českého 

sportu i vůči ostatním asociacím, by si ve stanovách zasloužilo obsáhlejší pojednání. 

3.4.4 Hospodaření ČOV 

Dle Jakubcové (2012) jsou hlavním zdrojem majetku ČOV: 

• Dotace od státu 

• Dary a příspěvky MOV a Olympijské solidarity 

• Příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

• Dotace a dary právnických a fyzických osob a sportovních svazů (zahrnují i 

příjmy ze sázkové a loterijní činnosti) 

 

Procentuální rozdělení příjmů ČOV zobrazuje graf č. 2.   
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Graf č. 2 – Členění příjmů ČOV v olympijském cyklu 2001-2004 

 

Zdroj: Dovalil (2004) 

V rámci Rozvojového olympijského programu ČOV v období 1997-2000 dotace ze 

státního rozpočtu tvořily jen 37% příjmů ČOV. Zbylou část pokryly marketingové 

aktivity. 61% výdajů ČOV činily příspěvky sportovním svazům. Jaké byly náklady 

v cyklu 2001-2004 ilustruje tabulka, která se nachází v Příloze č. 2. Necelých 55% 

výdajů ČOV poskytl sportovním svazům. 

Jak vidíme na obrázku výše, dotace ze státního rozpočtu se v tomto období zvýšily na 

40%, 27% byly příjmy z vlastního marketingu a 20% příjmy ze Sazky. Celkem 13% 

z celkových příjmů ČOV poskytl MOV. 

Roku 1999 zpracoval ČOV tzv. Sponsorship Manual 2001-2004, který se opíral o 

získání „top“ sponzorů. 70% příjmů od získaných partnerů putovalo na přípravu 

sportovců (olympioniků), 10% tvořila obchodní marže a zbytek sloužil na propagaci. 

Nutno říci, že výdaje na propagaci se dle Ročenek ČOV rok od roku zvyšují. 

V posledních letech to má zajisté své opodstatnění.  

Rozvojový olympijský program ČOV se uplatňuje nadále, přičemž v rámci financování 

platí i princip solidarity, dle něhož jsou financována i méně úspěšná sportovní odvětví. 

 

Hospodaření ČOV je každý rok přezkoumáváno nezávislým auditem a navíc jej 

kontroluje revizní komise ČOV. 
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3.5 Česká unie sportu 

Není nutné zde popisovat komplikovaný vývoj ČSTV (od roku 2013 ČUS) od roku 

1957. Podstatné je si uvědomit, že ČSTV na počátku převzal úkoly existujícího Státního 

výboru pro tělesnou výchovu a sport a byl tedy podřízen komunistické straně. 

Z pohledu novodobé historie byl zásadním momentem rok 1990, kdy vznikl samostatný 

orgán ČSTV se svou právní subjektivitou, který  převedl i veškerý majetek na 

tělovýchovné jednoty. Podnik Sazka zároveň převedl svůj majetek na ČSTV a další dvě 

instituce. 

Následující období je dle Slepičkové (2000) charakterizováno takto: „ČSTV se stalo 

sdružením samostatných právních subjektů, pro něž vykonává potřebný servis, ale nemá 

ve svých rukou žádnou centrální moc. Jedná se o svazek partnerů rozhodujících o 

společných záležitostech společně.“ 

ČSTV je největší organizací, co se týče jak počtu členů, tak i sdružených svazů. 

Sdružuje celkem 73 národních svazů, přes 9 000 TJ a SK s počtem členů 1,4 milionu. 

Dle webových stránek ČUS  je tato organizace prezentována jako největší zastřešující a 

servisní sportovní organizace v ČR, která je členem ČOV.  

Servisní činnost pro národní sportovní svazy je zajišťována v pražském sídle ČUS, 

služby pro krajské a okresní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 

poskytují krajská a okresní servisní centra sportu. Nutno však podotknout, že po krachu 

Sazky a.s. musela být činnost servisních center omezena, neboť bývalý ČSTV jako 

majoritní vlastník se vyrovnával se svými závazky. Ke ztrátě Sazky se předseda ČSTV 

Jansta na serveru iDnes vyjádřil následovně: „Hušák není jediným viníkem ztráty 

Sazky. To, že jsme ztratili téměř monopolní firmu, je vinou nás samotných, tehdejšího 

vedení ČSTV v čele s Pavlem Kořanem.“ Jansta uvádí i v tiskové zprávě ČUS, že 

určitou odpovědnost mohou nést někteří členové bývalého výkonného výboru ČSTV, 

kteří v minulosti zastupovali ČSTV v orgánech Sazky. 

V této tíživé situaci byl ČSTV nucen učinit zásadní změny. K těmto změnám se na 

serveru iDnes vyjadřuje následovně: „Je to definitivní rozchod s minulostí a ve 

stanovách se přihlásíme k olympismu. Byli jsme před konkurzem, ale teď jsme schopni 

fungovat a s tím přišla změna obsahu, formy a logicky i změna názvu. Zřídíme 
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sportovní centra sportu při krajích a hlavním úkolem bude sdružovat a respektovat 

hlavní autoritu - tedy Český olympijský výbor.“ 

Jak bylo zmíněno výše, ČUS tedy nadále zůstává největší sportovní organizací v ČR, 

ale za podmínky že bude respektovat ČOV jako hlavní autoritu a jeho poslání 

podporovat, jako servisní orgán sportovních svazů. 

3.5.1 Stanovy ČUS 

V reakci na krach Sazky a. s. a následnou ztrátu majetku byla ČUS nucena upravit své 

stanovy. K této úpravě došlo v květnu 2013. ČUS se zde zaměřuje především na 

získávání finančních prostředků nutných ke správě a vedení nižších organizačních 

článků. Stanovy m.j. uvádí: „Posláním ČUS je vytváření optimálních podmínek 

k provozování sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních 

článcích...“.  

Dle Zpravodaje ČUS se novela stanov zabývá i otázkou prohloubení integrace s ČOV a 

zakotvením servisních center sportu do stanov, neboť stanovy se odkazují na členství 

ČUS v Českém olympijském výboru a respektování principů olympismu. 

Sporným bodem stanov se může jevit „zabezpečení financování sportovní činnosti 

svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových 

či územních úrovních.“ Do roku 2012 totiž ČSTV hospodařilo dlouhodobě se ztrátou 

způsobenou splácením O2 areny zakoupené za téměř 20 mld. Kč. Pokles výdajů Sazky 

a.s. do sportu ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek č. 2 – Peníze z výtěžku Sazky do sportu  

Zdroj: www.ihned.cz 

 

 

Obrázek č. 3 – Bývalí akcionáři Sazky a.s.  

Zdroj:www.ihned.cz 
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Ještě do roku 2012 byla tehdejšímu ČSTV delegována pravomoc rozdělovat státní 

dotace poskytnuté MŠMT sportovním svazům. Přehled státních dotací poskytnutých 

ČSTV lze najít v Příloze č. 3. 

Dle Ročenky ČUS teprve v roce 2012, díky pronájmu sportovních center, která jsou ve 

správě ČUS, byla finanční bilance ČUS kladná a ČUS dosáhla zisku z běžné 

hospodářské činnosti ve výši 194 000 Kč. 

Můžeme si tedy položit otázku, jak se se svými závazky ČUS vypořádává a za jakých 

podmínek mohou zřízená servisní centra prakticky sloužit. K této problematice se však 

není jednoduché vyjádřit, neboť chybí podklady, které by hodnotily činnost servisních 

center. Jisté je, že ne všechna krajská servisní centra aktualizují věcné informace na 

webu. Mnohá z nich byla aktivní naposledy na počátku roku 2013, tedy těsně po jejich 

oficiálním zřízení. 

3.6 Vztah ČOV a ČUS 

Dle Zpravodaje ČUS došlo koncem roku 2012 k restrukturalizaci sportovního prostředí. 

Zvolení nového VV ČSTV v čele s Miroslavem Janstou umožnilo i volbu nového 

vedení ČOV v čele s předsedou Jiřím Kejvalem. Dne 11.3. 2013 schválilo Plénum ČOV 

nové Stanovy ČOV. Dle Zpravodaje ČOV „Olympijský výbor dostal novou strukturu, 

která zohledňuje jeho novou roli zastřešující sportovní organizace, a která umožňuje 

zastoupení sportovních klubů a tělovýchovných jednot v rámci vlastní organizace ČOV. 

Další zásadní novinkou je jednotné čleství pro olympijské i neolympijské sporty.“  

Od října roku 2012 do ledna 2013 probíhala mezi zástupci ČSTV a ČOV jednání, 

týkající se novely Stanov ČOV a jeho organizačního uspořádání. Dle Zpravodaje ČUS: 

„Připravované změny v působnosti ČOV jsou v souladu s deklarovanými zájmy ČSTV 

a schválenými Zásadami jeho další činnosti. ČOV zejména respektoval zakotvení 

regionální struktury. V nově přijaté struktuře ČOV bude mít ČSTV zastoupení 

prostřednictvím svých členů, reprezentovaných zástupci svazů, ale i regionů.“ 
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Pravdou je, že řada členů VV ČOV působí i ve VV ČUS. VV ČOV tvoří celkem 25 

osob, z nichž je 1 předseda, 4 místopředsedové, 1 člen MOV, 7 zástupců složek ČOV, 1 

zástupce Komise sportovců a 11 členů. 

VV ČUS se skládá z předsedy Miroslava Jansty a 16 místopředsedů. 

Mezi společné zaměstnance patří z řad místopředsedů ČUS Miroslav Jansta (basketbal - 

CBF), Filip Šuman (florbal - ČFU), Libor Varhaník (atletika – ČAS) a dále Karel Bauer 

(jachting – ČSJ), Marek Hájek, Zdeněk Haník (volejbal - ČVS) a předseda FAČR 

Miroslav Pelta. 

Tuto strukturu ilustruje schéma č. 3. 

Schéma č.3 – Personální provázanost ČOV a ČUS (řazeno od shora dle místopředsedů 
ČOV) 

 

Zdroj: Vlastní podle webových stránek ČUS  a ČOV 
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Ze schématu je zřejmá personální provázanost, a to především na nejvyšších pozicích. 

Miroslav Jansta (předseda ČUS a CBF) působí též jako místopředseda ČOV. Týká se to 

i Libora Varhaníka a Filipa Šumana.  

Bylo by zajímavé analyzovat též dotace vyplacené těmto svazům. Taková analýza by se 

mohla zaměřit na pravidelné platby určené na přípravu sportovců, na vlastní organizaci 

sportovců na OH, na běžný provoz svazů i na finance sázkových kanceláří rozdělované 

ČOV. Tato problematika však není cílem této diplomové práce. 

Vztah mezi posláním ČOV a ČUS ilustruje následující schéma:  

Schéma č.4 - Rozdělení odpovědnosti ČOV a ČUS pro nastavení systému řízení ČUS 

 

Zdroj: Interní zdroj ČUS 

Tento zdroj byl poskytnut generálním sekretářem ČUS. Kromě poslání ČOV a ČUS 

tento dokument definuje i jednotlivé činnosti ČOV a ČUS a zároveň vztahy mezi nimi. 

Např. v odstavci o interface v oblasti „Marketingová komunikace a propagace“ se říká, 

že je potřeba sladit, popř. vytvořit marketingové strategie a nastavit pravidla pro obě 

organizace. V mnoha dalších oblastech se často počítá s vytvořením pracovní skupiny, 

která dané činnosti koordinuje. 
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4 Metodologie práce 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Předem je nutné řici, že předmět našeho výzkumu není zcela jednoznačný. Jedná se o 

analýzu, na níž je třeba nahlížet z více pohledů, neboť neanalyzujeme např. 

marketingový mix sportovního klubu, ale rámec českého sportu jako takového. Cílem je 

zhodnotit současnou činnost největší autority sportu v ČR – ČOV a za ním v pozadí 

excelujícího svazu - ČUS. Zároveň však je nezbytné zjistit, jak by se jejich role měla 

vyvíjet do budoucna a jaké by mělo být jejich postavení v rámci českého sportu. 

Výzkum je současně stavěn tak, aby respondenti sami navrhli řešení, které by mohlo 

napomoci k unifikaci sportu. 

Pro dosažení těchto cílů tedy musela být zvolena i odpovídající metoda výzkumu. 

Metoda, která je založena na kvalitě výpovědí a která dokáže v sobě obsáhnout i odlišná 

hlediska. 

4.2 Použité metody 

Vzhledem k tomu, že množství sekundárních dat k dané problematice bylo omezené, 

výzkum se též opírá o data primární. Primární informace slouží výhradně k potřebám 

specifického výzkumu. Následující schéma zobrazuje druhy primárních údajů. 

Schéma č. 5 – Primární údaje 

  

Zdroj: Příbová (1996) 
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Právě primární údaje, které se zaměřují na postoje, názory a informovanost respondenta, 

tvoří elementární bázi tohoto výzkumu. 

Cílem bylo získat data kvalitativního rázu od zhruba deseti respondentů z různých 

oblastí. Předpokladem bylo též, že respondenti musí být znalci v oboru a musí mít 

odlišná hlediska. Proto také nebylo možné provést kvantitativní výzkum typu dotazníku. 

Pro výzkum tedy byl zvolen osobní pohovor s předem připraveným schématem na míru 

respondenta. Interview bylo doplněno o předem sestrojený polostrukturovaný dotazník. 

Analytická část je doplněna o resumé případových studií, které vznikly nezávisle za 

jiným účelem a které na téma pohlížejí ze sociologické perspektivy. Třetí část se opírá o 

analýzu textů souvisejících s institucionálním rámcem vybraných zemí EU. 

4.2.1 Hloubkový rozhovor neboli In-depth interview 

Individuální hloubkový rozhovor představuje druhou nejčastěji využívanou metodu 

kvalitativního výzkumu. Rozhovor s respondentem vede tazatel dle předem 

stanoveného schématu. To mu nezabraňuje, aby respondentovi položil otázku, která se 

schématu dotýká jen okrajově. Právě naopak, individuální rozhovor vyzývá k využití 

volných asociací, které nás napadnou v průběhu diskuze. Tazatel by měl respondenta 

motivovat a výzkum vést, ale ne s ním manipulovat. 

In-depth interview trvá obvykle 1 hodinu a je doporučováno provést minimálně 12 

rozhovorů v rámci zkoumaného segmentu trhu. 

Kozel (2006) ve své knize představuje následující schéma výhod a nevýhod osobního 

dotazování: 

Schéma č. 6: Výhody a nevýhody odobního dotazování 

Zdroj: Kozel (2006, s. 149 ) 
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Z výhod osobního dotazování je pro tuto práci nutné vyzdvihnout možnost pokládat 

složitější otázky a ty upřesnit. Zároveň lze využít např. internetu a otázku doplnit o 

grafické znázornění či zobrazení dotyčného článku. Podstatná je i doprovázející reakce 

respondenta, z jehož řeči těla lze mnohé vyvodit. 

4.2.1.1 Dotazovaní respondenti 

Volba respondentů se opírala o následující kritéria: 

• Respondenti z největších sportovních organizací 

• Respondenti z organizací různého charakteru (ČOV vs. ČOS) 

• Respondenti z různých úrovní sportovního spektra (svaz vs. 

zastřešující organizace) 

• Respondenti v řídících funkcích (většinou předsedové) 

Respondenti byli osloveni formou e-mailu, na který odpověděla většina požádaných 

(cca 2/3). I přestože rozhovor trval v rozmezí jedné až dvou hodin, všichni respondenti 

ochotně odpovídali. Někteří poskytli i písemné materiály. 

Rozhovor byl proveden se třemi zaměstnanci ČOV, s dvěma zaměstnanci ČUS, s 

jedním zaměstnancem ČOS, KČT, ČASPV, SSS ČR MŠMT (odbor sportu), s mluvčím 

politického hnutí Pro sport a zdraví a s jedním senátorem. 

4.2.1.2 Sběr dat 

Ke sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který je na pomezí 

strukturovaného a neformálního nestrukturovaného rozhovoru. Předem byly stanoveny 

okruhy témat, kterých se má rozhovor týkat. Pro tento výzkum tedy bylo principiální 

zjistit: 

" Zda ČOV přesahuje překračuje meze svých pravomocí, tedy toho, co je psáno v 

jeho stanovách, v Zákoně o podpoře sportu, v Koncepci státní politiky ČR a v jiných 

zákonech. 

" Zda by nemělo dojít k přejmenování ČOV, jestliže je nyní hlavní autoritou českého 

sportu. 

" Zda ČUS přispívá k unifikaci sportu a plní svou roli servisních center. 
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" Zda je správné, aby ČOV následovalo anglický model sportu, který je založen na 

podnikatelském uspořádání („Vládní instituce vytvoří rámec, v němž se trh může 

vyjádřit“). 

" Zda by nebylo lepší, vzhledem k  dlouholeté historii spolkového prostředí, zvolit 

model společenského uspořádání, který klade důraz na socializaci společnosti. 

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

" Co by mohlo napomoci ke sjednocení a větší provázanosti sportovního prostředí 

v ČR. 

" Zda by byla možná existence vzdělávacího institutu, který by činil určité aktivity, 

které činí nyní ČOV, a to nejen z hlediska finanční náročnosti, ale i z hlediska státní 

organizace sportu. 

" Co by tento vzdělávací institut měl činit a zda by se mohl např. sloučit s ČUS. 

" Jaký je názor respondenta na úroveň vzdělání, vědy a výzkumu v rámci českého 

sportu. 

4.2.1.3 Struktura dotazníku 

Pro sběr dat byl využit i krátký dotazník obsahující stěžejní otázky, jichž se interview 

týká. Dotazník je strukturován tak, aby na začátku byly zajímavé otázky, které zaujmou 

respondenta. Uprostřed musí být otázky stěžejní, které téma rozvinou a na konci již 

otázky méně závažné. Samozřejmě je možné, že se při interview otázky budou ubírat 

jiným směrem a struktura se tak naruší. 

Z počátku by otázky měly být jednoduché. Při tvorbě listu otázek jsem zvolila nejprve 

otázky otevřené, aby se dokázal respondent uvolnit a rozmluvit. Poté následovaly 

otázky uzavřené s volbou odpovědi. 

4.2.2 Případová studie 

Případová studie je charakterizována jako detailní studium jednoho případu nebo 

několika mála případů. Vzhledem k různorodým názorům autorů nelze případovou 

studii zařadit ani do kvalitativního ani do kvantitativního tipu výzkumu. Předmětem 

zájmu případové studie bývají jednotlivé osoby, komunity (malé skupiny), sociální 

skupiny, organizace nebo instituce, události nebo vztahy. 
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V této práci byla provedena indukce třech studií s názvy „Úloha občanské společnosti, 

Sociální soudržnost v České republice a Strategie budování občanské společnosti 

pomocí sportu“. Tyto studie mají exploratorní a testovací charakter, neboť jejich cílem 

je prozkoumat strukturu případu a vztahy, které zde působí, definovat hypotézy, otázky 

a navrhnout teorii. 

4.2.3 Analýza dokumentů 

Analýzu dokumentů lze považovat za poměrně spolehlivou metodu sběru dat, která 

umožňuje doplňovat např. hloubkový rozhovor a data z něj získaná tak objektivně 

podložit. Tuto metodu je vhodné využívat tam, kde již není efektivní uplatňovat jiné 

metody zkoumání (např. kvantitativní). Rizikem této metody je však nesprávná 

interpretace získaných informací, při níž může dojít k jejich zkreslení.  

Zajisté je podstatné analyzovat data relevantní získaná z kvalitních zdrojů. Výstupem 

z obsahové analýzy může být referát, anotace či abstrakt. V této práci lze o abstraktu 

hovořit v případě kapitoly „Institucionální rámec sportu ve vybraných zemích EU“ a 

jejích podkapitol. Abstrakt je považován za kratší sdělení a může mít charakter 

informativní či doporučující. 
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5 Analytická část 

Tato poměrně rozsáhlá kapitola tvoří souhrn hlavních témat, nad kterými je třeba se 

pozastavit. Může se zdát, že jednotlivá témata spolu někdy zcela nesouvisí, avšak je 

nutné je brát v úvahu, neboť představují teoretickou základnu pro závěrečnou kapitolu 

s názvem „Resumé řízení sportu na úrovni státu“. 

Cílem kapitoly „Institucionální rámec sportu ve vybraných zemích EU“ je vybrat u 

jednotlivých zemí výhody, které jejich sportovní systém má a které by bylo možno 

aplikovat v české sportovní sféře. 

Kapitola „Sociální dimenze sportu“ dokládá, jak velká potřeba sportu, jakožto 

prostředku k sociální integraci, je a zároveň souvisí i s fenoménem dobrovolnictví. Tato 

kapitola popisuje, jak je nutné pojímat sport a jakých konkrétních nástrojů jiné 

postkomunistické země využívají (projekty na podporu socializace). 

Syntézu poznatků získaných z výzkumné části pak nabízí kapitola „Shrnutí interview“. 

Tato část představuje základní stavební kámen celé problematiky, neboť poskytuje 

ucelený pohled zástupců sportovního prostředí. Dává nám možnost vidět, jak je tomu 

opravdu v praxi. 

5.1 Instituciální rámec sportu ve vybraných zemích EU 

Následující kapitola pojednává o proměně sportovního prostředí Evropy v posledních 

letech a zejména se soustřeďuje na odlišnosti jednotlivých typů organizačních struktur, 

které mimo jiné vycházejí z historie a charakteru daných států. V této kapitole se 

inspiruji Tokarskim (2009). 

Země Evropské unie prošly v posledních dekádách mnoha změnami, ať již politického 

tak i ekonomického rázu. U států východní Evropy se proces demokratizace a přechod 

na tržní hospodářství promítl do prostředí sportu a tedy i do organizačních struktur 

sportu. Tradiční organizovaný sport ve sportovních klubech byl postupně od šedesátých 

let vytlačován komerčními poskytovateli sportovních služeb. V roce 2004 16% 

aktivních Evropanů praktikovalo sport ve sportovních klubech, zatímco 15% 

preferovalo komerční sportovní zařízení. Jsou však země, ve kterých se tradiční 
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klubový sport uchoval – Nizozemsko, Německo, Belgie, Irsko, Dánsko a Velká 

Británie. Ze studie provedené Evropskou komisí v roce 2004 vyplývá, že téměř 15% 

populace České republiky se angažuje ve sportovních aktivitách klubů. Nejvíce procent 

je reprezentováno Nizozemci, u nichž se angažuje celých 35%. 

Vysoké procento v Evropě (52%) je i těch, kteří praktikují neorganizovaný sport, tzv. 

„self-organised sport“. Poskytovateli těchto služeb mohou dle Tokarského (2009) být: 

• pedagogické instituce, 

• sociální instituce, 

• vzdělávací centra pro dospělé, 

• komerční společnosti – firemní sport. 

Vidíme zde tedy, že přínos neorganizovaného sportu je patrný a bezesporu může mít 

pozitivní dopad na programy „Sportu pro všechny“. I přes rostoucí vliv 

neorganizovaných forem sportu je potřeba konstatovat, že se jeví nezbytné zachránit 

upadající sféru spolkové tělovýchovy, neboť jak říká Tokarski (2009): “Je to právě 

společenská role sportovních klubů a jejich hodnoty, které je dělí od většiny 

komerčních poskytovatelů. Sportovní aktivity by neměly být poskytovány sportovními 

kluby pouze ve vztahu k mládeži (vzdělávání lidí s cílem angažovat se ve sportu), ale 

měly by sloužit i k podpoře osobnostního rozvoje jedince (vzdělávání skrze sport).“ Dle 

Juttinga (2008) mají kluby následující vlastnosti: 

• orientace na zájmy člen, 

• dobrovolné členství, 

• demokratické rozhodování, 

• dobrovolnická účast, 

• nezávislost na „nečlenech“. 

Zároveň se však nelze bránit určité reformě spolkového života. Ano, je potřeba 

zachovat charakter spolkové tělovýchovy, ale je i nutné reagovat na tržní změny a 

nebránit se procesům profesionalizace, centralizace a diferenciace. Jak zmiňuje 

Tokarski (2009): „ Částečná profesionalizace organizačních struktur, větší orientace 

k zájmům členů, zlepšení pracovních pozic a větší orientace na kvalitativní standardy je 



! 53!

potřebná. Konkrétně kvalita poskytované péče trenéry a kompetence klubových 

manažerů se zdá být pro členy klubů prvořadá.“  

Jednou z možností, jak dosáhnout rozvoje klubů je, že se jejich členové zapojí do 

rozhodovacích procesů. „Sportovní federace by tak měly poskytovat odpovídající 

poradní služby sportovním klubům, které jsou jejich členy.“ Budoucnost orientace 

sportovních klubů je však sporná, neboť kluby se mohou pojímat čistě jako 

poskytovatelé služeb. Často proklamovaným názorem je i to, že kluby mohou 

podtrhnout svoji významnou roli jako „solidární komunity“. 

Základními faktory, které ovlivňují podobu sportovní organizační struktury určité země, 

dle Tokarskiho (2009) je:  

• legislativa, 

• role vládních, mezivládních a nevládních sportovních organizací. 

Pojmem legislativa se zde myslí to, zda je sport například obsažen v Ústavě a vláda tak 

má moc zasahovat do sportovní politiky, jako tomu je u nových demokracií – Španělsko 

a Portugalsko, či zda se jedná o zemi, kde neexistují žádné sportovní zákony a hovoříme 

tak o liberálním sportovním systému, jako je to v případě Nizozemska.  

Explicitní sportovní legislativu má například Francie, která je specifická svým 

centrálním řízením na národní úrovni a má vlastní Ministerstvo sportu. Existují však 

země s federálním uspořádáním, kde zodpovědnost přebírají federální články. Takto 

tomu je např. v případě Německa a Rakouska. Mezivládními sportovními organizacemi 

se myslí poradní instituce, které někdy právě přebírají zodpovědnost za sport. 

S takovým případem se setkáme v Irsku. 

Co se týče nevládních sportovních organizací, zde máme na mysli Národní olympijské 

výbory (dále jen NOV), které na základě zdroje (Tokarski 2009) „jsou buď představiteli 

jejich národního olympijského sportu nebo, jak tomu je v několika členských zemích 

EU, jim je udělena funkce Národní sportovní konfederace“ (případ Německa). Některé 

nevládní organizace jsou velmi závislé na vládě (Francie), některé jsou naopak 

absolutně nezávislé (Švédsko, Rakousko). Tokarski (2009) zároveň uvádí: „V některých 

zemích je NOV přímo spojen s Národní sportovní federací (NSF), jako to má 

Nizozemsko, Německo nebo Itálie. V jiných zemích jsou NOV a NSF organizovány 



! 54!

separátně jako v případě Britského sportovního systému.“ Jsou i země, kde zastřešující 

organizace vůbec neexistuje (např. Španělsko). 

Jedním z velmi podstatných faktorů ovlivňujících státní organizační strukturu sportu je 

způsob financování. V zemích, jako Dánsko, Finsko a Itálie, jsou tyto články 

financovány převážně ze soukromých zdrojů. Za velmi podstatný ukazatel považuji i 

míru autonomie všech zasahujících článků. 

Na základě výše uvedených parametrů tak lze určit čtyři typy státních sportovních 

uspořádání. Camy (2003) je identifikuje takto: 

• Byrokratické uspořádání – znaky: 

o Vysoká míra státní intervence 

o Silný právní rámec 

o Sportovní partneři jsou informováni, ale nemají 

právo zasahovat 

o Belgie, Kypr, Česká republika, Francie, Řecko 

• Misionářské uspořádání – znaky: 

o Dobrovolnický sektor hraje dominantní roli 

o Státní a regionální úřady mají určitou 

zodpovědnost, ale nenařizují 

o Německo, Dánsko, Itálie, Lucembursko 

• Podnikatelské uspořádání – znaky: 

o Využívá sociální a ekonomické poptávky po 

sportu 

o „Vládní instituce vytvoří rámec, v němž se trh 

může vyjádřit“ 

o Negativní stránka: koncentruje se na krátkodobý 

výstup 

o Irsko, Velká Británie, USA  

• Společenské uspořádání – znaky: 

o Nový mnohostranný systém 

o Přítomnost tzv. „social players“ 



! 55!

o Kooperace mezi vládními, občanskými a 

komerčními stranami 

o Pozitivní stránka: koncentruje se na dlouhodobý 

výstup 

o Nizozemsko 

 

 

Tabulka č. 3 – Porovnání institucionálního rámce sportu ve vybraných zemích EU 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Tokarski (2009) 

5.1.1 Francie 

Sportovní systém ve Francii má svůj pyramidový způsob uspořádání. Sportovní 

asociace jsou zastřešovány Ministerstvem mládeže a sportů (MJS), které má jako svůj 

poradní orgán Národní radu pro tělesnou výchovu a sport (CNAPS). Stát je 

„všudypřítomným činitelem“ – jeho úkolem je pověřovat, organizovat, kontrolovat či 

Francie 167 678 
(2007) 

15, 1 – 
23,5% 
(2007) 

34,082 mil. – 
53% (2004) 

Ministerstvo 
mládeže a sportu 

STAPS CNOSF 

-NOV i NSF 

Německo 91 000 
(2009) 

27,8 mil. – 
34% (2009) 

11,9 mil. – 
14,5% (1996) 

Ministerstvo 
vnitra 

Mnoho DOSB 

- NOV i NSF 

Velká Británie 151 000 
(2012) 

 

? 

15,5 mil. – 25% 
(2012) 

Odbor kultury, 
médií a sportu 

ICES, SEAS BOA, Sport England 

-zvlášť NOV a NSF 

Nizozemsko 27 000 
(2013) 

5,7 mil. – 
35% (2013) 

4, 3 mil. – 26% 
(2013) 

Ministerstvo 
zdraví, blahobytu 

a sportu 

CTO’s, LOOT, 
Národní organizace 

vzdělání 

NOC*NSF 

- NOV i NSF 

Česká 
republika 

9 164 
(2012) 

1,7 mil. – 
16,9% 
(2012) 

1,73 mil. – 16,5 
% (2011) 

MŠMT Vysoké 
tělovýchovné školy 

ČOV 

-NOV i NSF 



! 56!

finančně podporovat. Hraje významnou roli při podpoře rozvoje školní tělesné výchovy, 

zajišťuje rozvoj vrcholového sportu a je zodpovědný za formaci v oblasti TVS.  

Národní olympijský a sportovní francouzský výbor (CNOSF) vytváří spojení mezi 

politickou sférou, Mezinárodním olympijským výborem a sportovními asociacemi. 

Školní tělesná výchova je povinná od základní školy, kde činí 3 hodiny týdně, až do 

konce střední školy, kde se její rozsah liší dle zaměření. Existují zde sportovní školní 

kluby, které se sdružují do následujících organizací: 

• Sportovní školní unie prvního stupně (l'Union sportive de l’enseignement du 

premier degré (USEP)), 

• Národní unie školního sportu (Union nationale du sport scolaire (UNSS)) , 

• Francouzská federace univerzitního sportu (la Fédération française du sport 

universitaire (FFSU)). 

Iniciativa STAPS certifikuje francouzské profesory tělesné výchovy a sportu, trenéry a 

v podstatě veškerý personál působící ve sportovních organizacích. V roce 1975 byl 

v Paříži vybudován Národní institut sportu, výzkumu a výkonu (l’INSEP), který krom 

toho, že obsahuje enormní množství sportovních zařízení, a je tedy schopen zajistit 

kvalitní vybavení vrcholovým sportovcům, je kompetentní i k poskytnutí dostatečné 

kvalifikace profesionálním sportovcům. 

Zajisté i to, že Francie je schopna uspořádat sportovní akce mezinárodního charakteru 

typu Tour de France, Roland Garros či motocyklový závod 24 hodin Le Mans, ji řadí na 

čtvrté místo na světě v žebříčku « sportovních národů » (dle studie společnosti Havas 

Sports & Entertainment). 

Co se týče legislativní stránky, ve Francii existuje Zákon o sportu již od roku 1984. Byl   

nedávno doplněn o Kodex sportu.  

Stejně jako v ČR tak i zde zasahuje do sportu i Ministerstvo obrany. Krom toho, že 

provozuje Národní centrum braných sportů (CNSD), sdružuje  asociace, zastřešované 

Federací sportovních klubů a umělecké obrany (FCSAD).  

Významnou organizací s dlouholetou historií je Unie francouzských společností 

atletických sportů (USFSA) založená v roce 1887. Původně byla zasvěcena pouze 
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atletice, ale později se její působnost rozšířila i na jiné sporty – fotbal, rugby, hokej na 

trávě, plavání a šerm. 

Národní olympijský a sportovní francouzský výbor 

Olympijský výbor (CNOSF) zastřešuje všechny sportovní asociace a jejich členy a 

představuje složku státu, která je oprávněna řešit všechny otázky týkající se sportu. 

Všechny finanční podpory poskytované státem do oblasti sportu jsou podrobeny 

vyjádření názoru CNOSF, ať se jedná o malý lokální klub či národní federaci a ať je to 

vrcholový sport či volnočasová aktivita. Ve Francii je zhruba 16 mil. členů sportovních 

asociací, z nichž téměř polovina praktikuje olympijské sporty. CNOSF sjednocuje 107 

národních sportovních federací a 180 000 asociací (naše SK a TJ). CNOSF má 

dekoncentrovanou strukturu, neboť je zastupován výbory regionálními, krajskými (tzv. 

Departmenty) a teritoriálními. 

Jeho úlohou je jednak reprezentovat francouzské sportovní hnutí na základě udělených 

pravomocí a jednak zastupovat ve Francii Mezinárodní olympijský výbor. Proto je 

CNOSF pověřeno řízením a angažováním francouzských delegací při organizování 

sportovních akcí pod záštitou Mezinárodního olympijského sportu. Jedná se o 

Olympijské hry, Olympijské hry mládeže, Olympiské festivaly evropské mládeže, 

Světové hry a Středozemní hry. 

Z cílů CNOSF vyplývá důležitost role sportu pro společnost. 

 

 

5.1.2 Německo 

Typickým znakem pro politickou strukturu Federativní republiky Německa je 

parlamentní demokracie a federalismus. Německý sport je poměrně autonomní a platí 

zde princip subsidiarity. Sportovní organizace koordinují sportovní aktivity a řídí 

vlastní samosprávu. Neexistuje zde legální povinost státu podporovat sport, přesto 

Ministerstvo vnitra přebírá na poli sportu určitou zodpovědnost. Poskytuje například 
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finanční podporu na sportovní zařízení, pomoc vrcholovému sportu a sportu fyzicky 

postižených. 

Jak již bylo řečeno, sport je spravován federálními státy, které dotují volnočasové 

aktivity, sport pro všechny, sportovní zařízení a školní sport. Všech 16 federálních států 

má svou konfederaci. 

Zásadní změnou bylo spojení NOV a Německé sportovní konfederace v Německou 

olympijskou sportovní konfederaci (DOSB), která tak zastřešuje 96 organizací 

sdružujících 91 000 klubů a 27,8 mil. občanů. Zároveň DOSB zaštiťuje šest asociací pro 

vědu a vzdělání, z nichž stojí za to jmenovat alespoň Svaz učitelů sportu a Odborné 

sportovní školy. Všeobecně vzato, vzdělání ve sportu je zajišťováno v rámci třech 

sektorů – veřejný, neziskový a soukromý ziskový, do něhož spadá např. Německá 

asociace pro sportovní studia. 

Celkem 4,4 mil. dobrovolníků se angažuje ve sportu. 

Německá olympijská sportovní konfederace 

DOSB slouží jako platforma pro konzultace, rady a jiné poskytování služeb svým 

členským sdružením, které jsou ve smyslu organizování a financování nezávislé. DOSB 

současně zastává zájmy organizací ve vztahu k institucím EU, federaci jako takové, 

federálním státům a obcím. DOSB je také povina chránit, podporovat a tozvíjet 

olympijskou myšlenku na základě svých stanov. Mimo jiné samozřejmě podporuje 

sport pro všechny a dobrovolnictví. Tyto aktivity financuje prostřednictvím členských 

příspěvků, příjmů z loterijních vkladů a prodejem marketingových práv. 

 

Institut pro výzkum a vývoj  

Již od roku 1965 působí v Berlíně Institut pro výzkum a vývoj sportovního příslušenství 

(dále jen FES). FES se opírá o systém spolupráce zaměstnanců z různých oborů. Proto 

je možné na projekt nahlížet z hlediska nejen vědeckého a technického, ale i 

fyziologického a psychologického. Hlavním úkolem FES je práce na vývoji zařízení 

určených pro kanoistiku, veslování, cyklistiku, jachting, bobování, rychlobruslení, 
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triatlon, lyžování, plavání a střelbu. V institutu se dnes vyrábějí přístroje celkem pro 13 

sportovních odvětví. Pro OH v Riu de Janeiru se např. připravuje olympijský skif. Při 

projektování se aplikují nejnovější technologie a materiály, uplatňují se výsledky 

z aktuálních měření a výpočetní postupy. Projektant bobů Michael Nitsch uvedl : „Za 

poslední dvě olympiády od nás ostatní hodně novinek převzali, což je také ocenění naší 

práce“. Sportovní vybavení a měřící systémy institutu FES napomohly národnímu 

německému týmu k zisku 141 olympijskýh medailí a 461 medailí ze světových 

šampionátů. 

5.1.3 Velká Británie 

Organizační uspořádání Velké Británie má po vzoru Spojených států amerických 

podnikatelský charakter. Tento podnikatelský systém založený na tržním hospodářství 

byl zaveden Margaret Thatcherovou a v nynější době je spíše nahrazován sociální 

strukturou sportu, neboť podnikatelské uspořádání se koncentruje především na 

krátkodobý výstup a nedává tak šanci dlouhodobému dopadu. 

Velice překvapivé je, že Velká Británie nemá svůj zákon o sportu, což pravděpodobně 

souvisí s absencí psané Ústavy. Zodpovědnost za sport na vládní úrovni má Odbor 

kultury, médií a sportu (Department of Culture, Media and sport - DCMS), který 

spolupracuje s Odborem pro vzdělání a dovednosti (Department for Education and 

Skills - DfES). DCMS dohlíží na práci dvou organizací – „Sport England“ a „UK 

Sport“, které v roce 1997 nahradily Sportovní radu Velké Británie.  

Primárním úkolem organizace UK Sport je rozvoj britského elitního sportu. Do 

vrcholového sportu UK Sport investuje zhruba 100 mil. £ každý rok, které získává z 

veřejných fondů prostřednictvím Národní loterie a tzv. The Exchequer. Nutno 

podotknout, že finanční podpora ze stran loterií rok od roku klesá. 

UK Sport se nikterak neangažuje ve školním sportu či ve sportu pro všechny. Veškeré 

finance investuje do nejlepších britských olympijských a paralympijských sportů a 

sportovců s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na mezinárodním poli. Financuje 

tak veškeré náklady spojené s výzkumem a inovacemi, se zaplacením trenérů světového 

formátu či nákladů spojených s identifikací talentů. Zároveň se významně angažuje při 

organizaci mezinárodních sportovních událostí (např. OH 2012). Co se týče vztahů s 
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ostatními organizacemi, ať už vládními či nevládními, národními či mezinárodními, 

posláním UK Sport je « pracovat v partnerství, aby sport vedl ke světovému úspěchu ». 

Pozitivní pracovní vztahy jsou pro tuto organizaci stěžejní. Jak uvádí Tokarski (2009) : 

« Spojené království Velké Británie transformuje svou sportovní organizační strukturu z 

podnikatelského do společenského uspořádání. » UK Sport současně vyvinul 

Mezinárodní rozvojový asistenční program, dnes známý po celém světě, který má být 

inspirací i ostatním zemím. 

Vedle UK Sport působí i Sport England, potažmo Sport Scotland, Sport Wales a Sport 

Ireland. Tyto organizace investovaly okolo 2 bil. £ do sportu pro všechny. Sport 

England operuje skrze devět regionálních orgánů a rozděluje finance tak, že peníze 

nakonec skončí u samotných sportovních klubů. 

Co se týká školního sportu, ten je zastřešován DCMS a DsES a je na kriticky nízké 

úrovni. Počet hodin sportu nedosahuje ani 2 vyučovacích hodin týdně. 

Národní sportovní asociace a « národní vládní orgány » (National Governing Bodies) 

jsou zastřešovány dvěma organizacemi  - Britskou olympijskou asociací (BOA) a 

Centrální radou pro tělesnou rekreaci (CCPR). 

BOA podporuje sportovce 26 letních a 7 zimních olympijských sportů. Je to nezávislá a 

soukromě financovaná organizace, která nevyužívá financí z loterií ani od státu, ale 

sama získává prostředky z pořádání sportovních akcí. Zaměstnanci BOA jsou 

reprezentanti všech 27 sportů, přičemž tento způsob personální obsazenosti preferuje i 

předseda ČOV Jiří Kejval. 

Pro analýzu britského sportu vytvořila Sportovní a rekreační aliance studii, v níž se 

mimo jiné zabývala i otázkou sociální koheze. Ze studie plyne, že : 

• 81% členů sportovních klubů si vytváří přátele skrze sport, zatímco v případě 

členů fitness center je to pouze 14%. 

 

• Programy tělesných aktivit mohou redukovat absenci v práci až o 20%. 

 

• Členové sportovních klubů se více politicky angažují než ti, kteří členy nejsou a 

zároveň se více společensky setkávají s přáteli.  
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• Průměrný sportovní klub má 104 dospělých členů, 98 juniorských členů a 20 

dobrovolníků, čímž vlastně napomáhá k vytvoření nových společenských 

kruhů. 

 
Schéma č. 7  -   Sportovní struktura britského sportu 

 

Zdroj: http://www.sportengland.org 

 

 

 

BAE Systems 

Rok 1999 představoval fůzi výrobce elektroniky, lodí a zbrojního koncernu. Vznikla tak 

velice silná britská zbrojní společnost. Tato společnost sídlí v anglickém Farnborough a 

je oficiálním, výzkumným a inovativním partnerem UK Sport. BAE Systems se 

zasloužily o obdivuhodný zisk medailí již na OH v Londýně a dále pak poskytly 800 

000 £ na vývoj průlomové technologie, která zajistila resp. zajišťuje vrcholovým 



! 62!

sportovcům tréninkovou přípravu na OH 2014 a 2016. Podporováno je celkem 20 

olympijských a paralympijských  sportů a 140 sportovců. 

Společnost využívá zhruba 18 000 inženýrů z oborů vědy, technologií a medicíny. Jak 

říká Simon Howison (koordinátor inženýrských projektů) : „Toto partnerství bude 

pokračovat s cílem ukázat, že inženýrství může být aplikováno v různých oblastech a 

může přinutit mladé lidi, aby zvážili svou kariéru v oboru vědy, technologií, inženýrství 

a matematiky. Jsme hrdí na to, že můžeme pracovat s britskými atlety a pomáhat k 

rostoucímu výkonu, který může činit opravdový rozdíl ve sportovním národním 

úspěchu.“ Naopak výkonný ředitel UK Sport Liz Nicholl tvrdí: „Přístup k BAE System 

významně zvýšil technickou schopnost tím, že napomohl našim sportovcům a trenérům 

nalézt mezery k vítězství, jak na tréninkovém, tak soutěžním poli.“ 

5.1.4 Nizozemsko 

Ani Nizozemsko nemá svůj zákon o sportu. Existuje zde však tzv. „Social Support Act“ 

a „Law on VWS“, na jejichž základě mohou samosprávné jednotky vytvářet svou 

politiku dle individuálních potřeb municipalit a kdy nevládní organizace mohou 

profitovat z určitých úlev pro oblast sportu. Holandsko byla jedna z prvních zemí, která 

měla své Ministerstvo zdraví, blahobytu a sportu (1996), díky čemuž rozpočet na sport 

vzrostl téměř pětinásobně. Tyto finance jsou mimo jiné používány na sociální inkluzi 

prostřednictvím sportu. Celkem 458 lokálních správních orgánů implementuje vládní 

sportovní politiku v praxi a podněcuje tak koordinační aktivity. 

Raritou nizozemského sportu je to, že více než 50% aktivních sportovců jsou členy  

sportovních klubů. Celkem 27 000 klubů je sdruženo v 72 sportovních asociacích, které 

jsou zastřešeny organizací, jež od roku 1993 nese jméno Národní olympijský 

výbor∗Holandská sportovní konfederace (NOC∗NSF). Jak udávají webové stránky 

NOCNSF: „Rostoucí počet klubů se začíná podobat organizacím veřejné služby.“ Jedná 

se tedy o uskupení lidí založeném a řízeném na demokratickém principu, kdy se 

zapojují samotní členové. Ti pomáhají nejen s trénováním, ale i uklízením, či zajištěním 

občerstvení na akcích, neboť vedle sportu jako takového se obvykle pořádají 

společenské akce. Je zde hierarchální uspořádání, které se podobá spíše odborovým 
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organizacím, kde působí výbory a manažeři zodpovědní za administrativu a řízení 

klubu. 

Ostatně to odpovídá již zmíněnému společenskému uspořádání.  

Kromě sportovních klubů se zde nachází celkem 6700 komerčních sportovních center. 

Celkem 65% občanů praktikuje sport, přičemž cílem vlády je dosáhnout 75%. 

Co se týká elitních sportovců, ti mají možnost studovat na středních školách – Národní 

organizace vzdělání a Vrcholná sportovní rada (LOOT). Navíc existují vzdělávací 

centra CTO’s, která sportovcům poskytují krom vzdělání i lékařskou péči. 

5.1.5 Česká republika 

Sport v České republice spadá do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

které vytváří Koncepci státní politiky v TV a sportu a snaží se tuto koncepci naplňovat. 

Dle Zákona o podpoře sportu se na rozvoji vrcholového sportu podílejí i další 

ministerstva – Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a dříve i Ministerstvo 

zdravotnictví. V roce 2013 převzal ČOV roli sdružující svazové organizace ČUS a nyní 

plní funkci hlavní autority sportovního prostředí a zastřešuje tak dalších 73 svazů 

(2012). ČUS je nyní servisní organizací. Za rekreační sport, potažmo sport pro všechny 

praktikovaný v klubech či jiných sportovních zařízeních, zodpovídá ČASPV. Stejně tak 

i ČOS, OREL, SSSČR aj. přispívají k rozvoji sportu určeného široké populaci.  

K rozvoji školního sportu pomáhají fakulty tělesné výchovy, nicméně s nízkou mírou 

specializace na vzdělání profesionálních sportovců či na vědu a výzkum. V České 

republice působí Česká asociace univerzitního sportu, která spolupracuje 

s tělovýchovnými fakultami, organizuje univerzitní soutěže a zajišťuje účast na 

světových univerziádách. 

 

Schéma č. 8 – Institucionální uspořádání sportu v ČR 
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Zdroj: Prezentace Šíma(2013) 

Věda a výzkum sportu v České republice 

Tato tématika tvoří samozřejmě velice rozsáhlou kapitolu, která by mohla být sama o 

sobě námětem diplomové práce. A proto cílem této části je pouze podat ucelený přehled 

situace na poli vědy a výzkumu v českém sportu. 

Na základě menší analýzy, vycházející z internetových zdrojů, je v České republice 

současně zhruba deset vědeckých pracovišť v daném oboru (4 v Praze, 3 v Brně, 1 

v Liberci, 1 v Ústí nad Labem, 1 v Olomouci). Celkem pět z nich působí při univerzitě. 

Státní reprezentace navíc může využívat vědecko-výzkumného centra CASRI, které je 

zaštítěno Ministerstvem obrany ČR a úzce kooperuje s Armádním sportovním centrem 

Dukla. Vzhledem k této orientaci a k službám, které CASRI nabízí, se toto centrum 

primárně nespecializuje na technickou podporu státní reprezentace. V oblasti vědy a 

výzkumu řeší problematiku fyziologie (adaptace na zátěž, objektivizace sportovního 

výkonu, optimalizace pohybové aktivity), ale neřeší otázku inovativních technologií, 

jako je např. vývoj zařízení k měření rychlosti úderu, švihu, razance úderu, dynamiky 

pohybu apod. Rovněž se nezabývá vhodností sportovního materiálu a jeho vlastnostmi. 
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Podobným směrem jako CASRI se ubírá i Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, 

které zejména vychází z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, jehož 

zakladatelem je právě Pavel Kolář. 

5.2 Ekonomika sportu v postkomunistických zemích 

Následující kapitola vychází z knihy „International perspectives on the management of 

sport“ od autorky Parent (2007).  

V období komunistického režimu byly ekonomiky zemí Sovětského svazu 

charakterizovány následujícími atributy:  

• žádná existence sportovní legislativy 

• silná státní intervence 

• žádná decentralizace 

• žádná nezávislost (liberalizace) sportovních organizací  

• podpora vrcholového sportu na úkor sportu pro všechny 

 

Po pádu komunistického režimu došlo k reformám, které byly orientovány na 

tělovýchovné vzdělání dětí, sport pro všechny a výstavbu nového sportovního vybavení. 

Sportovní subjekty se staly více autonomními a sport nabýval mezinárodního 

charakteru. 

V roce 2005 Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zveřejnila výsledky studie, 

která zkoumala „institucionální kvalitu tranzitivních ekonomik“. Mezi ekonomické 

indikátory zařadila míru privatizace, restrukturalizaci vlády a podniků, cenovou 

liberalizaci, tržní směnný systém, konkurenční politiku, úroveň bankovní reformy a 

nebankovní finanční instituce. Na základě těchto indikátorů pak srovnávala úroveň 

postkomunistických zemí. Nejlépe se umístila Česká republika a za ní Maďarsko.  

Rok poté tak učinila i Světová banka (The World Bank), jejímiž indikátory byly lidská 

práva, politická stabilita, účinnost vlády (úroveň byrokracie a kvality veřejných služeb), 

kvalita kontroly (regulace), kvalita soudního systému a práva a kontrola korupce. Česká 

republika se opět umístila na místě nejlepším, i když se od roku 1996 do roku 2004 

zhoršila. 
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Na základě těchto studií byla vypracována vůbec první studie, jejímž středem zájmu 

byla situace ve sportovní ekonomice v postkomunistických zemích. Po roce 1992 se 

sportovní organizace staly autonomními, čímž ale „ztratily povinost reportovat data 

státu, tudíž jim i bylo umožněno volně organizovat soutěže a volnočasový a 

mládežnický sport.“ Cílem většiny zemí východní Evropy bylo sepsat Evropskou chartu 

sportu pro všechny, neboť bylo doporučováno, aby stát podporoval sport pro všechny, 

fair play, dobrovolnou práci a dobré vztahy mezi státem a sportovními orgány. 

Mezi indikátory, na základě nichž byly země východní Evropy hodnoceny, patří: 

• Legislativa  

# Reference o sportu v Ústavě 

# Zákon sportu – jeho kvalita a jakého typu je (intervenční?) 

• Privatizace 

# Míra státních (finančních) zásahů do organizace sportu 

• Decentralizace 

# Jaká rozhodnutí a kolik jich je činěno na lokální úrovni 

• Liberalizace 

# Jak nezávislé jsou sportovní orgnizace na státě 

 

Výsledkem bylo schéma, dokládající, že ČR je „leaderem v reformě sportovních 

institucí s cílem jejich adaptace na nové tržní prostředí.“ 

5.3 Sociální dimenze sportu 

V posledních letech je téma sdružování společnosti díky fenoménu jako je sport ve 

středu zájmu nadnárodních institucí (Evropská komise, Mezinárodní olympijský výbor). 

Jedná se totiž o jev, který podstatně zasahuje do celého makroekonomického prostředí, 

tedy do sféry politické, ekonomické, sociální, kulturní a technologické. Tím, že je 

transcendentální a tedy i svým způsobem specifický, je nezbytné ho pojímat v celkovém 

kontextu. Proto pro svou práci, vzhledem k jejímu rozsahu, považuji za nutné zahrnout 

nejen stránku ekonomickou či politickou, ale i stránku sociální, tedy téma z hlediska 

organizace a řízení sportu velmi aktuální. 
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V následujících kapitolách se inspiruji vědeckými studiemi, jež lze považovat za validní 

a spolehlivé vzhledem k jejich autorům. V kapitole 5.3.1 se odkazuji na studii 

vypracovanou Sociologickým ústavem Akademie věd ČR (2005) s názvem „Občanská 

společnost a komunální účast v České republice“. Kapitola 5.3.2 vychází z dotazníku 

týkajícího se tématu „Sociální soudržnost společnosti“, vypracovaného Centrem pro 

výzkum veřejného mínění (Sociologický ústav AV ČR). Poslední studie, z níž čerpám, 

má globální charakter a nese název „Sport v pokonfliktních společnostech“. Tento 

projekt byl zpracován Radou Evropy v roce 2011. 

5.3.1 Úloha občanské společnosti 

Pojem „občanská společnost“ prošel poměrně dlouhým vývojem. Od jeho 

kontroverzního chápání v 17. století až po pojetí, jaké známe dnes. Dle Stachové (2005) 

občanská společnost je „termín, který vykresluje oblast mezi sférou soukromého zájmu 

a státem. Existence občanské společnosti je výsledkem demokratického politického 

systému, založeného na přímé participaci občanů, kteří mohou ovlivnit veřejné dění.“ 

Jedná se o různé formy kolektivních aktivit, přičemž je nutné stanovit pravidla a 

zákony, které se budou dodržovat. 

V České republice má občanská společnost a neziskové nevládní organizace (dále jen 

NNO) velkou tradici, počínaje rokem 1918, kdy vznikla nezávislost českého státu a 

znovu v roce 1989 po sametové revoluci. Od roku 1918 docházelo k obrovskému 

nárůstu občanských neziskových organizací. V roce 1948 jejich počet dosáhl 60 000, 

ale vlivem politických změn klesl na pouhých 683 organizací. Od roku 1989 proběhly 4 

etapy vývoje: 

• 1990-1992 – revoluční změny způsobily liberální politický postoj 

k neziskovému sektoru, který se těšil i zahraniční finační podpoře, 

• 1993-1996 – tato perioda se nazývá obdobím „váhání“, neboť i při stálé státní 

podpoře stát zaujímal rezervovaný postoj k neziskovému sektoru, 

• 1997-2001 – dochází k vytváření legislativní regulace, 

• 2002-2004 – na neziskový sektor měla vliv decentralizace státní správy a vstup 

do EU. 
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Následující graf nám ukazuje vývoj počtu NNO v letech 1989-2001: 

Schéma č. 9 - Vývoj počtu NNO v letech 1989-2001 

 

Zdroj: Studie Akademie věd ČR (2005) 

Co se týká rozmístění NNO v rámci regionů České republiky, v roce 2003 byla situace 

následující: 

Schéma č. 10 – Rozmístění NNO v regionech ČR 

 

Zdroj: Studie Akademie věd ČR (2005) 

Můžeme si všimnout vysoké míry centralizace, neboť nejvíce občanských sdružení je 

v Praze a ve středních Čechách. 
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Téměř 56% dospělých jsou členy NNO, z čehož 21,8% patří do sportovních klubů. 

Do NNO se zapojují více ženy než muži, obyvatelé menších měst (výjímkou je Praha) a 

studenti vysokých a středních škol.  

Co je podstatné, že „podle hodnocení lidí, NNO přispívají k řešení sociálních problémů 

(54% respondentů), a to zejména v jejich obcích (33% respondentů). Nicméně, zhruba 

27% dotazovaných řeklo, že NNO slouží spíše zájmům jednotlivců.“  

Tato výpověď tedy obhajuje tvrzení, že sport hraje důležitou roli ve společnosti a může 

dokonce pomáhat řešit společenské vztahy. Zároveň však udává, že nelze popírat 

pozitivní dopad na vývoj nejen společnosti, ale i jednotlivce. 

Vezmeme-li v úvahu vzájemné vztahy mezi NNO, existují dva způsoby uspořádání: 

vertikální a horizontální. Pro tuto práci je důležitější spíše horizontální uspořádání, 

popisující vztahy mezi NNO jako takovými. Rozlišujeme dva druhy horizontální 

souvztažnosti: kooperativní a kompetitivní.  

Nutno říci, že kompetitivní tip, kdy organizace musí bojovat o nejen finanční příspěvky 

dárců, je moderním typem uspořádání. 

Stachová doslova uvádí: „Komunikace mezi NNO a státem není v České republice 

dostatečně rozvinutá. Chybí zde korespondující partner na straně státu, který by tvořil 

vertikální spojení hlavních ministerstev, aby mohla NNO více zahrnout do jejich 

rozvrhů. To je však možné pouze, je-li zde zastřešující sektorová organizace. 

V regionech je situace obdobná. A proto by bylo výhodné založit zastřešující organizaci 

nebo jinou koordinační formu komunikace mezi NNO, ba dokonce regionem a 

neziskovým sektorem.“ 

Tento odstavec dokládá nutnost vytvoření spojovacího článku NNO, jehož úkolem by 

byla koordinace aktivit a který by sloužil jako komunikační kanál. 

5.3.2 Sociální soudržnost v České republice 

V dubnu 2013 bylo provedeno šetření na vzorku o velikosti 1049 respondentů, které se 

týkalo společenského uspořádání a sociální soudržnosti. Dotazník se opíral o dva 

předcházející výzkumy, z nichž první byl na téma sociální struktury a druhý se zabýval 
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otázkou sociální stratifikace a mobility (realizovaný agenturou STEM). Z výzkumu 

vyplývají následující závěry, které jsou relevantní k této práci: 

• společnost je výrazně polarizovaná (úzká elita, střední vrstva a tzv. underclass), 

kdy sociální vrstvy nemají mnoho společného, přičemž hraje roli jejich životní 

úroveň a politická orientace  – 31% dotazovaných, 

! Pozn. : Tento výrok je v rozporu s ideálem moderní 

demokratické společnosti 

• ambice zlepšit společenskou soudržnost během let výrazně poklesly, došlo k 

nárůstu nejistoty v pracovní a sociální sféře a nedůvěře vůči politickému 

prostředí, a to především kvůli ekonomickému propadu a poklesu životní 

úrovně. 

 

 

Obrázek č. 4 – Otázka tázající se na sociální soudržnost v ČR 

Zdroj: Výzkum provedený Centrem pro výzkum veřejného mínění (2013) 

5.3.3 Strategie budování občanské společnosti pomocí sportu 

Rada Evropy koncipovala v roce 2010 „Akční plán na podporu sociální koheze“. 

K sociální kohezi mimo jiné přispívá i sport, neboť je nejen praktikován ale i sledován 

miliony diváků z odlišných sociálních zázemí, což má následný vzdělávací a sociální 

efekt. Kromě pozitivních dopadů může mít sport však i negativní společenský dopad 

(diskriminace, rasismus, homofobie). A proto plné využití potenciálu sportu vyžaduje 

závazek ze strany asociací, institucí a organizací, které spravují  a podporují sport. Tato 

příručka doporučuje učinit tyto kroky: 
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• spíše než na soutěžní sport se orientovat na oblast tréninků, speciálních eventů a 

nesoutěžních sportovních festivalů, které staví do popředí sociální hodnoty 

o primární cíl - sport pro všechny 

o sekundární - tělesná výchova a rozvoj talentů  

o terciální - reprezentace státu skrze vrcholový sport 

• spolupráce s partnery z různých oblastí – politické strany, obce, regionální a 

národní představitele 

• potřeba existující sportovní infrastruktury 

• nové iniciativy ze strany nevládního sektoru 

• vytváření fan klubů, které jsou součástí občanské společnosti a mohou jedincům 

pomoci budouvat důvěru a vzájemné pochopení v rámci odlišných etnických 

skupin 

• respekt a uznání občanských sdružení politickou sférou 

• medializace všech projektů a iniciativ 

• propojení mikro a makro prostředí – iniciativy od nadnárodní úrovně až po 

zapojení univerzit 

• zacílení na mládež 

Vzhledem k situaci v „pokonfliktních zemích“, do nichž řadíme např. země západního 

Balkánu, bylo potřeba učinit určitá opatření, která by nepokoje zmírnila. Proto v oblasti 

sportu vznikly sjednocující iniciativy. Pro ukázku mohu zmínit „Open Fun Football 

Schools“ (OFFS), „I Came to Play“ – basketbal a „Mini Pitch“ – fotbal, basketbal, 

volejbal. V rámci UEFA EURA 2008 vznikla v Chorvatsku kampaň s názvem „All 

Different – All Equal“. V Montenegru byl realizován projekt orientovaný na fotbal 

s názvem „Give the RED CARD to Racism“. S ohledem na současnou situaci v českém 

fotbale a postoj předsedy FAČR Miroslava Pelty si dokážu představit podobný projekt i 

v ČR.  

5.4 Shrnutí interview 

Rozhovory se všemi respondenty byly standardizované a probíhaly vždy na stejné bázi. 

Nejprve byl respondentovi představen vývoj diplomové práce, tedy i důvod výběru 

daného tématu. Poté byla práce detailněji popsána. Následovalo vysvětlení, proč si 

myslím, že je tato problematika aktuální a na to již respondenti ve většině reagovali. 
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Proto je na začátku téměř každého přepisu krátký odstavec, v němž se dotazovaní 

vyjadřují k problematice. 

Na otázku, zdali MŠMT plní svou funkci ministerstva sportu, odpověděla většina, že jí 

plní i když situace není ideální. Jeden z respondentů odpověděl následovně: „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“. Zároveň bylo uvedeno, 

že naše republika nebyla schopna přijmout služební zákon, který říká: „Úředník který 

pracuje dobře, nemůže být vyhozen přestože se změní vedení. Jestliže ten pracovník do 

toho vloží úsilí, tak by mu kariéra měla být zajištěna.“ To nastiňuje problém neustále se 

měnící garnitury, která je příčinou nejenom nízké motivace úředníků, kteří zde 

vykonávají svoji funkci. 

Jiný respondent odvětil takto: „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, proto kvalita legislativní a 

finanční podpory je špatná.“ 

Mnoho dotazovaných uvedlo, že v důsledku volby nového ministra Marcela Chládka, 

který je sportu nakloněn, má nynější situace lepší vyhlídky. Chládek byl vůbec první, 

který vytvořil Národní radu pro sport. Ta je ovšem dle názoru respondenta nešťastně 

složená, neboť tam původně byli jen zástupci vrcholového sportu (3 z ČOV, 3 z ČUS a 

1 z ČOS), kteří se o pohybovou gramotnost tolik nezajímají. Proto tam následovně po 

kritice přibyli další zástupci. Nikdo z nich však nemá vzdělání v oblasti sportu. 

Vyjádřen byl i jiný názor: „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, pro všechny 

atd...).“ Zároveň bylo uvedeno: „Každý z těch ministrů (náměstků) disponuje určitou 

sumou, o které rozhoduje velice subjektivně.“  

Byl zde nastíněn i jiný problém: „Ministerstvo se regiony vůbec nezabývá, nemá na to 

aparát, s TV jednotami se dostává do kontaktu pouze, když ony žádají o dotace.“ 

K tomu se vyjádřil respondent, který na odboru sportu MŠMT přímo působí: „Je stát a 

jsou kraje a ty začnou řvát, když jim stát do něčeho začne povídat, je autonomní. Stát 
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uznává autonomii sportovního prostředí a nemá zákonný nástroj, jak někomu něco 

zabezpečovat  a stát plní jen to, co mu ukládá zákon.“ Zde je nastíněna i odpověď na 

doplňující otázku, zda stát nějakým způsobem přispívá k provázanosti sportovního 

prostředí. Jak vidíme, tak stát je v tomto ohledu autonomní a nechává sportovní 

prostředí, aby se utvářelo samo.Jeden z dotazovaných byl podobného názoru: „Co se 

týče provázanosti, já si myslím tak, jak to je, je to v pořádku. Nebylo by vhodné, aby 

někdo zasahoval do toho sportovního prostředí.“ 

Dotazovaní se tedy ve většině shodli na tom, že v rámci podmínek MŠMT svou 

funkci plní. To, že rozpočet na oblast sportu činí zhruba 5% rozpočtu MŠMT, není 

problémem úředníků, kteří zde působí. Jsou zde tedy dva problémy – problém 

financování a problém personálního zajištění, neboť to se mění s volbou nového 

ministra každé 4 roky. Kdyby existoval služební zákon, nemuselo by k tomu vůbec 

docházet. MŠMT komunikuje se sportovním prostředím skrze ČOV, jakožto 

mluvčího sportovního prostředí. Zároveň nově existuje Národní rada pro sport. 

Na otázku, zda si respondenti dokáží představit existenci nového ministerstva sportu, 

řada z nich odpověděla rozporuplně. Většinou uvedli, že si to představit dokážou, ale že 

by na to nebyl dostatek financí.  Dle výroku jednoho respondenta zde dokonce v roce 

1969 Ministerstvo sportu fungovalo a přejímalo základní funkce, které teď plní ČUS.  

Výhodou ministerstva sportu by prý byla existence rozpočtu na sport, který by tvořil 

„fixní kapitolu, se kterou by stát musel počítat.“ 

Jeden z dotazovaných by prý preferoval místo ministerstva sportu Státní výbor sportu: 

„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).“ To je však píseň budoucnosti. 

Zazněla zde i celkem pozitivní odpověď: „Nemyslím si, že by to mělo nějaká úskalí, 

nebyl by to ani extra finanční nárok, bylo by to třeba o 50 maximálně 100 lidech. To 

ministerstvo by mělo zachovat tu funkci legislativní a rozdělování finančních 

prostředků.“ Někteří z dotazovaných uvedli, že jejich generace dokonce o vytvoření 

nového ministerstva sportu dlouhodobě usilovala.  
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Zajímavou připomínkou bylo i následující: „Ono by sice získalo nějaký rozpočet, ale ta 

provázanost s tou školou by zde být měla.“ 

U otázky třetí „Co by pomohlo k větší provázanosti a spolupráci sportovního prostředí“  

respondenti vycházeli obvykle z historie. Zmiňovali, že sport zde byl sjednocen v době 

komunistického režimu, a proto se nyní organizace brání tomu, aby jim někdo shora 

nařizoval, co mají činit. Zachovají-li si autonomii, nebude jim vadit, že zde existuje 

autorita typu ČOV, jestliže dokáže sportovnímu prostředí pomoci. Dle jednoho 

dotazovaného „ta myšlenková provázanost, to je to plénum ČOV.“  

Zajímavou myšlenkou bylo, že sportovní sféra je stále konkurenční prostředí. Každá 

organizace chce mít co největší počet sportovců, musí si však uvědomit, že bez 

vzájemné spolupráce to nepůjde. 

Padl zde názor, že „ta sjednocenost je třeba, ale tím se dává obrovská moc těm, kteří to 

prostředí sjednocují.“ Podobný úhel pohledu měl i jiný respondent: „Jde o to, jaké 

sjednocení. Jestli to bude sjednocení podle vize Kejvala, bude tady jedna hlava, která 

bude určovat vše. Ta původní představa, proč na to všichni kejvali, byla jedna instituce, 

která bude jednat se státem.“ ČOV prý napomáhá unifikaci sportu, přičemž se však 

pohybuje na „tenkém ledě“: „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.“ 

Unifikaci by prý pomohlo „zrušení spousty nadbytečných střešních organizací, které 

zastupují jeden sport a duplikují tak práci jiných. Chtělo by to, aby existovala 

jednoznačná třístupňová struktura.“ Současně bylo uvedeno: „Kdyby existovala jedna ta 

organizace, bylo by to průhlednější a neuživilo by se spousta lidí ve svazech.“ 

Otázka čtvrtá již zkoumala postavení ČUS a to, jak ČUS plní svou funkci servisního 

centra. Jeden dotazovaný zmínil: „Myslím si, že jí plní, že se snaží sjednocovat sport a 

dokáže vidět ty překážky. Stejně tak, umí odůvodnit, proč je ten systém potřeba.“ 

Zároveň však i přiznává: „Ta kvalita SCS není zas tak super zatím - tak čtvrtina SCS 

velmi dobrý, čtvrtina dobrý a pak nic moc. ČUS nemůže ty okresní sdružení SCS nijak 

řídit (pouze penězi), jsou volené zespodu a z toho se odvíjí i to, zda služby nabízejí za 
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lepší cenu (sežene-li peníze z krajských grantů).“ To, že je zatím brzy hodnotit činnost 

SCS dokládají výpovědi i jiných respondentů.  

Člen výkonného výboru ČUS uvedl, že pro ČUS se od krachu Sazky a.s. ve smyslu 

poskytování služeb nic moc nezměnilo: „Ta podpora právní, účetní, ten servis, to se 

v podstatě nezměnilo.“ 

Zajímavá byla otázka pátá, kde se táži, zda by si respondenti dokázali představit, že by 

existoval vědecký a vzdělávací institut, který by tvořil spojovací článek mezi 

sportovními organizacemi. Většina respondentů odpověděla, že si to dokáže představit, 

ale že by se na tom celé sportovní prostředí muselo shodnout a že by na to musel stát 

nebo soukromé instituce vyhradit rozpočet. Respondenti se též vyjádřili k tomu, že by 

gesce institutu mohla být zaštítěna odborem MŠMT a samotná praxe by se měla 

odehrávat na tělovýchovných fakultách. Jedna z výpovědí byla následující: „Dovedu si 

představit třeba, že by to byl odbor MŠMT, my jako Centrum sportu MV jsme taky byli 

odbor MŠMT.“  Jak bylo řečeno, samotná praxe by byla vykonávána oborovými 

fakultami, neboť právě ty jsou za výzkum v oblasti TV zodpovědné a mohla by se tím 

jejich úroveň pozdvihnout. Zároveň by se nemuselo budovat nic nového. Tuto 

skutečnost dokládá i následující výpověď: „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.“ Zazněla i velice zajímavá připomínka: 

„Bylo by idealní, 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.“ 

Někteří respondenti si naopak myslí, že by institut měl působit při VOŠ ČUS. 

Přestože si zástupci KČT, ČOS a jiných organizací vzdělávání trenérů a cvičitelů 

zajišťují sami, s tímto návrhem by souhlasili. Někteří respondenti uvádí, že by institut 

sloužil pro vrcholové sportovce, s tím že by poskytoval specializované vzdělání, jiní si 

však myslí, že by se měl orientovat i na sport pro všechny. 
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Velice obsáhlé odpovědi nabídla otázka: „Co si myslíte o současné aktivitě ČOV?“. 

Respondenti zastávali dva druhy postojů, a to jak konzervativní tak radikální. Ti 

konzervativní tvrdili, že si nemyslí, že by to bylo správně, jak to je nyní. Ostatně to 

dokládá i tato výpověď: „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.“ Podobně se k tomu vyjádřil i jiný respondent: „Kejval 

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

potíže. Já si myslím, že si vzal velké sousto.“  Zazněl i další názor: „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.“  

Uveden byl i jiný pohled na věc: „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.“ Za přirozený 

vývoj to považoval i jiný dotazovaný: „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. ČOV je mluvčím za celé sportovní prostředí vůči státu a vytváří 

podmínky pro sport, neřídí, nediriguje.“ A nakonec i zástupce sportu pro všechny uvedl: 

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

pořádku.“ Také však dodal: „ČOV dělá, co může, ale v některých oblastech, co se týče 

peněz, nejsou vždy fair.“ K finanční politice se vyjádřil jeden z respondentů 

následovně: „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.“ 

Velice pozoruhodné je, že zástupci některých organizací ČOV jako autoritu vůbec 

nevnímá. To dokládá následující výpověď: „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 něj prý vrchol sportu a nevidí důvod, 

proč by ČOV měl zaštiťovat sport i na vesnicích. 
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S úlohou ČOV souvisela i následující otázka, která vychází z jiných evropských modelů 

sportu. Táže se na to, zda by ČOV měl změnit název, z něhož by byla evidentní 

zastřešující role sportu ČR. Otázka se shledala překvapivě pouze s dvěmi pozitivními 

odpověďmi. Negativní postoj respondenti odůvodňovali ve většině případů dlouholetou 

historií názvu, který si vybudoval své postavení a měl by zůstat zachován. 

Nebylo jednoduché odpovědět na otázku, týkající se institucionálního nastavení 

systému sportu v ČR. Otázka zněla, zda by české sportovní prostředí mělo následovat 

anglický podnikatelský model sportu, založený na komerční bázi, nebo zda by mělo 

následovat svou dlouholetou spolkovou historii a raději volit společenské uspořádání, 

které je typické např. pro sportovní systém v Nizozemí. Valná část odpovídajících se 

přikláněla k sociálnímu modelu právě v důsledku spolkové historie a dodávala, že každá 

země je natolik specifická, že v ní nelze aplikovat definovaný model. Originální 

výpovědí bylo následující: „Myslím si, že 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.“ 

Legislativní postoj zaujímal zaměstnanec z MŠMT: „To by nesměl existovat zákon o 

rozpočtových pravidlech, který umožňuje státu dávat peníze pouze neziskovým 

organizacím všeobecně, tedy občanským spolkům. Pakliže by ho následovalo, nemělo 

by nárok na finance!“.  

Kladnou odpovědí bylo: „Myslím si, že vznik nějakého spolkového prostředí musí být 

definovaný poptávkou.“ Stejně tak bylo uvedeno, že nelze se bránit ekonomickému 

pokroku a že si spolky musí hledat vlastní zdroje financí. 

Poslední otázka úzce souvisí se sociální dimenzí sportu a ptá se na způsob pozdvižení 

dobrovolnictví v ČR. Mnohé odpovědi zdůrazňují podstatu morálního ocenění a 

respektování dobrovolníka. Tedy toho, jaký má dobrovolník statut ve společnosti. Zde 

údajně hrají významnou roli média. Jedním z návrhů na zlepšení by prý bylo: „Nastavit 

zákonitosti, které by to dobrovolnictví podpořilo. Pokud však stát nezlepší podmínky 

dobrovolníků, daňové úlevy aj., pak se dobrovolnictví nezlepší. Také pomáhají projekty 

jako Evropský rok dobrovolnictví.“ 

Následující tabulka shrnuje odpovědi všech respondentů. Je třeba upozornit, že některé 

odpovědi nelze určit dichotomickou  metodou (ano/ne). Například v případě otázek, zda 
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ČOV a ČUS plní svou roli zodpovědně, někteří respondenti vyjadřovali nejednoznačné 

odpovědi.
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 MŠMT plní svou 
funkci ministerstva 

sportu 

Nové ministerstvo 
sportu 

Unifikace sportu Úroveň vzdělání, 
vědy a výzkumu 

Nový vědecký a 
vzdělávací institut 

ČUS plní  svou 
funkci 

ČOV plní svou 
funkci 

Přejmenování ČOV Podnikatelské 
uspořádání sportu v 

ČR 

Boháč Jan 

(ČUS) 

Ne zcela Ne Ano S ohledem na 
podmínky dobrá 

Ano Ano Ne zcela Ano --- 

Březina Tomáš 

(ČUS,ČMSHb) 

Ne zcela Ne (finance) Ano Spíš pod průměrem --- Ano Ano Ne --- 

Dovalil Josef 

(ČOV) 

Ano Ano Ano, ale ne za těchto 
podmínek 

Srovnatelná se 
zahraničím 

Ne --- Ne Ne Ne 

Dvořák František 

(ČOV) 

Ano Ano Ano Špatná Ano pro výzkumný 
ústav 

Ještě se neví Ano Ano Ne 

Ertl Zdeněk 

(SSS ČR) 

Ano Z části Ano Špatná Ne Ano --- Ne Ne 

Kapoun Karel 

(Senát ČR) 

Ano Ne Ano --- Ano --- Ano --- Částečně 

Kolář František 

(ČOV) 

Ano Ne Ano Průměr Ano Nevím --- Ne Ne 

Kroc Miroslav 

(ČOS) 

Ano Ano Ano Průměr Ano Ještě se neví Ne zcela Ne Ne 

Lucák Jozef 

(hnutí Pro sport a 
zdraví) 

Ne Ne Ano --- Ano Ano Ano Ne Ano 

Lukavský Martin 

(MŠMT) 

--- Ne Ano Nic moc Ano Ano Ano Ne --- 

Nováček Mojmír 

(KČT) 

Ano Ne Ne Průměr Ano Nevím Ano Ne Ano 

Zítko Miroslav 

(ČASPV) 

Spíše ne Z části Ano --- Ano Ano Ano Ne Ne 
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6 Výsledky  

6.1 Resumé řízení sportu na úrovni státu 

Z teoretické a analytické části, která se zaměřuje na institucionální rámec sportu, vyplývá, že 

historie tělesné kultury v České republice je v oblasti spolkového prostředí tak specifická, že 

nelze v ČR aplikovat určitý zahraniční model nastavení sportu. Každá země má navíc svá 

specifika, ať už se jedná o situaci politickou, ekonomickou, sociální či technickou, kterou 

vystihuje PEST analýza. Proto je nutné se vybranými modely pouze inspirovat a vybrat 

přednosti každého z nich, které lze i zároveň aplikovat v prostředí české tělovýchovy. 

6.1.1 Zvýšení státní intervence 

Celkem dvě otázky týkající se institucionálního modelu sportu byly obsaženy v hloubkovém 

rozhovoru. Většina respondentů se mnou sdílela názor, že v České republice má spolková 

tělovýchova svou dlouholetou tradici a tu nelze opomíjet. A proto, co se týče poslání a 

činnosti občanských sdružení, tedy organizací s neziskovým charakterem, měly by nadále pro 

členy vyvíjet činnost ve smyslu tělovýchovy a poskytování vzdělání jak fyzického tak 

mentálního charakteru. 

Organizace se bezesporu neobejdou bez příjmů z pronájmu sportovišť, sponzorských 

příspěvků, či výdělků získaných při pořádání sportovních akcí. Již nyní existují velké svazy, 

jejichž komerční aktivity jsou zdrojem podstatné části zisku, a které jsou na rozdíl od těch 

menších svazů schopny se finančně zabezpečit bez zásadního vlivu státu. Avšak u těch 

menších svazů by hlavní podporu nejen finanční, ale i z hlediska legislativy a jakési morální 

opory, měl poskytovat stát. Stát by měl vytvářet základní pilíř, který nastoluje spolkovému 

prostředí takové podmínky, aby sportovní a tělovýchovné instituce byly schopny samostatně 

fungovat. Autonomie jednotlivých aktérů sportu by tedy byla zachována, avšak při větší 

intervenci státu. U těch menšinových sportovních odvětví by tak vedlejší činnost sloužila 

opravdu jen k získání dodatečných příjmů. S větší intervencí státu by se i sportovní prostředí 

nebránilo ekonomickému pokroku a následovalo by trend komercionalizace sportovních 

aktivit. Soukromé společnosti by následně byly i ochotny na tuto skutečnost reagovat a 

organizace podporovat nejenom s cílem zviditelnit se, ale i ztotožnit se s určitým sportem, 

sportovním klubem, týmem nebo jednotlivcem a tím navázat kontakt s jistou sortou 

potencionálních klientů. Tyto komerční aktivity by měly být zajisté v gesci svazů, které jsou i 
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nyní zodpovědny za propagaci určitého sportovního odvětví. Nicméně měl by existovat zákon 

určující jaký finanční obnos, potažmo procento ze zisku, má plynout od svazů jednotlivým TJ 

a dále pak SK. Stejně tak, podíváme-li se na vztah státu a sportovních svazů, mělo by být 

legislativně ošetřené rozdělení peněz svazům a dále pak jejich povinost vůči TJ. Jestliže před 

rokem 2012 rozdělovalo ČSTV peníze svazům a TJ, pak by i stát měl peníze rozdělovat nejen 

svazům, ale i TJ, popřípadě by to měl svazům právně nařizovat. Nemluvím zde o 

byrokratickém řízení sportovního prostředí, ale o větší státní intervenci ve smyslu státní 

zodpovědnosti a veřejného zájmu. 

Otázka ale zní – co se zde pojmem stát přesně rozumí? Dle mého názoru existence 

samostatného ministerstva sportu není nutná. Mohl by však vzniknout Státní výbor sportu a 

tělovýchovy při současném MŠMT, jehož součástí by byl i současný Odbor 50, Národní rada 

pro sport, Skupina pro podporu sportu a mládeže a další současní zaměstnanci. Pro tento 

Státní výbor sportu by byl vyhrazen samostatný rozpočet pro oblast sportu, s nímž by se 

muselo počítat. Zároveň by se vláda neměla bránit přijetí služebního zákona, jenž by zajistil 

víceletou garnituru zaměstnanců sportovního úseku na MŠMT. Zvýšila by se tak kvalita 

personální obsazenosti, neboť potencionální zaměstnanci by měli větší motivaci se angažovat 

ve sportovní politice. Mohli by se zde např. uplatnit studenti se zájmem o sportovní právo, či 

sportovní management, a tím by došlo ke zvýšení profesionalizace na úrovni veřejné správy 

sportu.  

Za zvážení by určitě stálo i legislativní ošetření financí plynoucích z jednotlivých regionů. 

Měl by existovat zákon (popř. pojednání v rámci novely zákona o sportu), který určuje, jakou 

částku a na základě jakých kritérií má region oblasti sportu a tělovýchovy přidělovat. Mohl by 

například nařizovat každému regionu vypsání projektů v rámci sportu pro všechny (ženy, děti, 

senioři, hendikepovaní apod.), či v oblasti sponzorské spolupráce a investic do sportovního 

zařízení. To, že stát, jak řekl Martin Lukavský, „uznává autonomii sportovního prostředí a 

plní pouze to, co mu ukládá zákon“, by bylo nadále respektováno, avšak musí zde existovat 

někdo, kdo ten zákon vytváří, neboť stát sám je tvůrcem toho, co později dle legislativní 

osnovy dodržuje.  

Tyto legislativní návrhy by se mohly promítnout do novely Zákona o podpoře sportu. Ovšem 

nyní nejsem schopna říci, v jakém stadiu se novela nachází a zda podobné body již 

neobsahuje. 
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6.1.2 Modifikace modelu sportovního uspořádání 

Co se týče státního sportovního uspořádání, navrhuji zvolit model sociálního uspořádání, 

který je uplatňován v Nizozemí a je založen na vzájemné kooperaci jednotlivých složek. 

Současně je nutné částečně přijmout podnikatelský model uspořádání, který funguje na bázi 

tržního mechanismu, kdy je třeba operovat s cenou a vytvářet sportovnímu odvětví reklamu, a 

tím ovlivňovat poptávané množství. 

Uspořádání sportu v České republice se z uvedených příkladů nejvíce podobá modelu 

aplikovaném ve Velké Británii a v Německu. Ve Velké Británii existuje UK Sport, jehož role 

nyní částečně odpovídá poslání ČOV. UK Sport totiž podporuje vrcholový sport a stejně tak 

činí i ČOV. ČOV však především zastupuje olympijské a paralympijské sporty. Tuto úlohu 

v Británii plní BOA (Britská olympijská asociace). Nejenom vrcholový sport, ale i sport pro 

všechny v ČR zastupuje ČUS, v Anglii tak činí Sport England. Ten však reprezentuje pouze 

sport pro všechny. Sportovní rekreaci ve Velké Británii podporuje CCPR a stejně tak v rámci 

českého sportu tuto roli plní ČASPV. V České republice, jak již dobře víme, působí i řada 

dalších organizací s kořeny sahajícími do daleké historie. 

Na druhou stranu podobně jako v Německu tak i v České republice je uplatňován princip 

subsidiarity. Nutno zmínit, že ne zdaleka v takové míře. V ČR je v převážné míře majetek ve 

vlastnictví spolků, zatímco v Německu ve vlastnictví regionů. Navíc je zde jedna jediná 

instituce zastupující sport pro všechny, olympismus a sdružující organizační složky sportu 

(svazy aj.) – DOSB. Tato propojenost různých cílů sportovního hnutí se mi nezdá jako 

optimální řešení, neboť každá organizace vznikla za konkrétním účelem a tento účel by měla 

naplňovat na 100%. Mnohem logičtějším řešením se mi jeví vzájemná kooperace sportovních 

organizací, které se věnují ať již sportu pro všechny nebo rekreačnímu sportu či olympismu a 

paralympismu. Takové uspořádání je nejen ve Velké Británii, ale i v Nizozemí. Abychom 

však měli podobné uspořádání tomu holandskému, to nepřichází (alespoň pro tento moment) 

v úvahu vzhledem k mentalitě české společnosti. Rozhodně se však lze nizozemským 

modelem inspirovat s ohledem na vzájemný respekt, vstřícnost a hlavně zapojení členů do 

vlastní organizace sportu, neboť i to rozvíjí zájem o daný sport a účast vlastních členů nejen 

na sportovních, ale i společenských a kulturních akcích. Člen může excelovat jako cvičenec, 

ale i jako trenér, sportovní manažer a dobrovolník. Tímto se dostáváme k již zmíněné 

socializaci, která je typická pro tradiční klubový sport. O tomto fenoménu sociální integrace 

se zmíním ještě dále. 
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Schéma č. 11 – Modifikovaný organigram TV a sportu ČR 

Zdroj: Vlastní podle zdroje Čáslavová (2009) 

6.1.3 Zdokonalení úlohy spolků 
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výbor pro tělovýchovu a sport, který by měl vlastní rozpočet sportu a spravoval by i dary 

loterijních společností. 

Za podmínky, že by ČOV plnil nadále funkci střešní organizace sportovních institucí, pak 

ČUS by měla zůstat servisním centrem sportu, avšak s rozšířenými pravomocemi. Zdá se mi 

logické, že by se ČUS, jakožto střešní orgán 77 sportovních svazů účastnila na 

„sjednocovacím“ procesu, který by představoval rozvinutí vzájemné diskuze mezi všemi 

složkami. Konkrétně by se jednalo o kooperaci manažerů ČOV a ČUS a organizování 

společných setkání, seminářů a konferencí, a to nejlépe na „nezávislé půdě“, tedy např. při 

tělovýchovných fakultách. Je v zájmu TV fakult pořádat konference, semináře aj. avšak mělo 

by být i v jejich zájmu kooperovat s ČUS a ČOV, neboť ty jsou v momentální situaci 

považovány za hlavy sportu ČR a měly by být respektovány. Dokážu si představit organizaci 

vzájemných setkání, a to nejen na FTVS UK, ale i na VOŠ ČUS a ostatních fakultách. Jedině 

tak můžeme napomoci sportovnímu hnutí k reformě a zároveň ČOV k tomu, aby plnil to, 

čemu se zavázal. 

Jednoznačně bych ponechala sportovní organizace, které jsou v očích některých lidí 

odsuzovány a proklamovány za zbytečné, neboť dle mého názoru každá asociace vznikla za 

určitým účelem, s tím že se jevila potřeba vyplnit mezeru na trhu. Pokud by některá z těchto 

organizací zanikla, vyvolalo by to zbytečné problémy. Je třeba zdůraznit, že nemluvím o 

organizacích, které dublují kompetence někoho jiného (např. dva sportovní svazy pro jeden 

sport). V tomto případě by mělo dojít k jejich fůzi. Otázkou však je: „Kdo jim tuto fůzi může 

nařídit?“ Opět mne napadá jen jeden orgán a tím je stát. Z legislativního hlediska by i tato 

skutečnost měla být v rámci novely zákona o podpoře sportu brána na vědomí. A to je právě 

důvod, proč je potřeba větší intervence státu. 

6.1.4 Doporučení pro ČOV 

Skutečnost, že ČOV přebralo roli orgánu, zastupujícího celé sportovní spektrum včetně ČUS, 

znamenala pro ČOV i podstatný závazek. Závazek vůči organizacím, které jsou členy výboru 

a vůči státu, že to, co činí, bude činit zodpovědně. Vůči členům se zavázal, že bude 

respektovat jejich požadavky a názory v případě hlasování o důležitých otázkách týkajících se 

financí, legislativy a jiných domén. Z hloubkových rozhovorů však vyplynulo, že strategie 

ČOV se ubírá lehce jiným směrem. ČOV m.j. investuje peníze do zviditelnění 

prostřednictvím „public relations“ a má na starosti mnoho projektů. Kvůli tomuto časovému 
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vytížení pak nemůže svou roli sjednotitele plnit na 100%. Proto navrhuji, aby ČOV v otázce 

sjednocení spektra sportovních organizací rozvinul diskuzi a více kooperoval s ČUS, která je 

nadále střešním orgánem majoritní části sportovních svazů. Dále, aby ČOV zaměstnal více 

pracovníků, kteří budou vytvářet platformu, jež bude spolupracovat s plénem ČOV a bude 

pracovat na projektech, které mohou spojovat široké spektrum sportovních institucí. Tímto 

způsobem by mohly být organizovány konference, semináře a fóra, jejichž cílem by bylo 

podnítit vzájemnou diskuzi, řešit zásadní otázky a vytvářet nenásilný tlak na státní sféru. 

Jedině společnou silou lze přesvědčit stát k větší intervenci a zároveň prokázat, že ČOV svou 

misi plní zodpovědně a je tím orgánem, který zohledňuje názory ostatních složek. 

Pokud by tento krok učinil a své závazky obhájil, mohlo by dojít k jeho přejmenování. I 

přesto, že valná část respondentů s přejmenováním nesouhlasí kvůli porušení tradice. 

V Evropě je zvykem, že úprava poslání olympijských výborů je doprovázena i změnou názvu. 

Tento samotný fakt samozřejmě nelze považovat za argument. Mnohem větší váhu má 

skutečnost, že řekne-li se Český olympijský výbor, nikdo z nezasvěcených neví, že ČOV je 

zastupujícím orgánem sportovního spektra. A proto, investuje-li se již tak enormní objem 

finančních prostředků do public relations, mělo by se uvažovat o tomto kroku. Neznamená to 

však, že iniciály ČOV z názvu zmizí, ty by zůstaly zachovány. Pouze by byl název doplněn o 

další iniciály. Navrhuji název ČOV*AVS – Český olympijský výbor Asociace vzájemné 

spolupráce. Tímto názvem by byla podtržena úloha ČOV, jakožto orgánu hájící zájmy všech. 

Jednalo by se o další krok, který by byl součástí přirozeného vývoje v českém sportovním 

prostředí a který by tak nastínil další vývoj tělovýchovy a sportu v České republice. Nutno 

uvést, že by se nejednalo o sjednocení, ale o vzájemnou kooperaci, jak název napovídá. 

Spolupráce totiž znamená vynaložení společného úsilí s cílem dosáhnout prospěchu všech 

zúčastněných a představuje tak opak konkurence. Tím pádem by mohlo dojít i k potlačení 

konkurenčního prostředí, které někteří aktéři sportovního spektra mohou vnímat. O 

přejmenování by samozřejmě muselo jednat plénum ČOV a na rozhodování se tak podílet. 

Byla by zapotřebí i kompletní analýza situace v zahraničí, aby ČOV bylo schopno důvod 

přejmenování obhájit. 

6.1.5 Institut sportu pro vědu a výzkum 

S ohledem na situaci v oblasti sportovní vědy a výzkumu v ČR se mi jeví nezbytně nutné 

vytvořit Institut sportu pro vědu a výzkum. Tento institut by se specializoval na vývoj 
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nejmodernejších technologií a materiálů využitelných v různých sportovních odvětvích. 

Zpočátku by se pracovalo na výrobě sportovního náčiní, které využívá státní sportovní 

reprezentace. Jednalo by se například o sestavení speciálního veslařského skifu, bobových 

saní, či popřípadě i dalšího vybavení. Později by institut mohl pracovat i na sportovní technice 

využitelné pro amatérské sportovce, aby byl podpořen i sport na  nižší úrovni. Zde by se 

jednalo o techniku finančně dosažitelnou a přístupnou pro celou populaci. Hovořím zde m.j. o 

mobilních aplikacích, které sledují fyziologické funkce jako je tepová srdeční frekvence, VO2 

max., spalování kalorií, ale i dynamika a rychlost pohybu, rotacei, délka trasy aj. Samozřejmě 

existuje řada výrobců, které tyto a mnoho dalších vlastností ve svých výrobcích mají již 

zakomponované a využívání dat z GPS, gyroskopu, či barometru je pro ně naprosto běžné. 

Proč se však těmito producenty neinspirovat a nevytvořit něco, co může být finančně 

zabezpečeno ze státního rozpočtu a co může napomoci k rozsáhlejšímu využití v oblasti nejen 

vrcholového sportu? V tomto kontextu je podstatné vyzdvihnout cíl existence institutu. Na 

rozdíl od obchodních společností, jejichž hlavním cílem je zisk z prodeje zboží a služeb 

(Garmin, Polar, Sunto aj.), tento institut by byl společností neziskovou s cílem na jedné straně 

zvýšit úroveň sportovních výkonů vrcholových sportovců a na straně druhé zpopularizovat 

sport a učinit ho atraktivnějším v očích veřejnosti. Jestliže chceme oslovit mládež a změnit 

tak její postoj ke zdravému životnímu stylu v České republice, pak právě moderní technologie 

mohou být jednou z alternativ. Elektronické hračky typu sporttester, krokoměr, či senzor do 

bot vyrobený společností Nike, jsou v nynější době sice velmi známými technologiemi, avšak 

málokdy dostupnými pro běžnou populaci. 

Navrhuji nejprve vybrat několik sportů, které mají největší šanci na úspěch na OH a v kterých 

by se takové technologie daly uplatnit. Z letních sportů by to bylo např. veslování, kanoistika, 

cyklistika, plavecké sporty, atletika a tenis. Ze sportů zimních pak boby, lyže, curling, biatlon 

a snowboarding. U každého sportu by se vybralo náčiní, které lze díky např. výborné úrovni 

nanotechnologií v ČR zdokonalit.  

Navrhuji, aby institut fungoval pod záštitou odboru sportu MŠMT a využíval personální síly 

z univerzit. Laboranty by byli studenti vysokých škol oborů technologie, tělovýchovy 

(fyzioterapie) a medicíny. Tímto způsobem by studenti byli zahrnuti více do praxe a mohli si 

tak vyzkoušet spolupráci na projektech a zužitkovat tímto způsobem své teoretické znalosti. 

Navíc s ohledem na to, že v gesci MŠMT jsou právě vysoké školy, mohly by mít zájem 

vzhledem k záštitě MŠMT na tomto projektu participovat. 
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Na základě informací získaných od ředitele Odboru mediální komunikace Akademie věd ČR  

Jana Martinka Vláda ČR rozhoduje o financování vědy za pomoci Rady pro výzkum, vědu a 

inovace (dále jen RVVI), která spolupracuje s MŠMT. RVVI připravuje tzv. Národní priority 

VaVaI, mezi nimiž je mimo jiné i kapitola Zdravá populace, nebo Prostředí pro kvalitní život. 

Grantová agentura České republiky (dále jen GAČR), která působí jako organizační složka 

státu, pak na základě Národních priorit VaVaI vypisuje projekty, na které finančně přispívá 

částkou 2 miliardy Kč ročně. Existuje pět oblastí, které GAČR zastupuje. Jednou z nich jsou 

technické vědy. Přihlášené jednotlivce ale i instituce k získání grantu vybírají odborné panely. 

Úspěšnost přihlášek se v GAČR pohybuje kolem 15%. Mezi grantovými projekty se 

nenachází ani jeden projekt, který by se týkal sportovních technologií. Dle názoru Jana 

Martinka by bylo zajímavé zjistit, jaká by byla poptávka po projektu, týkajícího se zmíněného 

tématu. Projekt by musel být zaštítěn náměstkem odboru sportu MŠMT. To, kdo by měl 

následně zájem se projektu ujmout, by pak záleželo na rozhodnutí samotných institucí. Zde by 

se i odehrávala vlastní praxe. Mohl by to být například Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, nebo by se praxe mohla odehrávat na fakultách technických oborů (např. 

ČVUT). Hovořím zde tedy o technických oborech, jejichž středem zájmu je sportovní 

vybavení. Ano, je pravda, že Německo a Velká Británie, které takové instituty pro vědu a 

výzkum ve sportu již mají, jsou opravdu ekonomicky silné země, nicméně Česká republika 

vyniká v některých oborech (např. nanotechnologie), jež by se do sportu daly implantovat. 

6.1.6 Aktivace dobrovolnictví v ČR 

Jak již víme, dobrovolnictví má v České republice svou historii a je tristní, že počet 

dobrovolníků v České republice klesá. Z hloubkových rozhovorů vyplývá, že je to právě 

otázka toho, jakým způsobem je statut dobrovolníka vnímán společností. Mělo by být v zájmu 

všech změnit statut dobrovolníka v očích veřejnosti. Zde se jeví zajisté vhodné využít médií, 

které mohou vzbudit zájem společnosti podílet se na organizaci sportovních akcí. Proto 

navrhuji, aby MŠMT převzalo určitou zodpovědnost a investovalo do kampaně a napomohlo 

tak zpopularizovat nejen sport, tělovýchovu a zdravý životní styl, ale i dobrovolnictví. Neboť 

právě účast na jednorázových sportovních akcích i každodenní angažovanost neplacených 

trenérů  může přinášet mnohé výhody nefinančního charakteru. Jedná se o zážitky, které jsou 

nedocenitelné - o uspokojení potřeby vlastní realizace a zužitkování zkušeností v oboru, o 

důvěru, kterou dobrovolník vzbuzuje v očích svého „nadřízeného“ a o ztotožnění se 

s určitými hodnotami, které sport vyznává. Dobrovolnictví má i svou úlohu v procesu 
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socializace, neboť je to právě ochota být v kontaktu s lidmi, které dané sportovní odvětví 

spojuje. Tyto a mnohé další výhody by proto měly být reflektovány médii a stát by se na tom 

měl finančně podílet. Měla by být vyhrazena kapitola ve státním rozpočtu, která by byla 

určena právě na mediální podporu sportu, tělovýchovy a zdravého životního stylu. Tato 

kapitola ve státním rozpočtu by měla rozlišovat mezi velkými svazy, které jsou schopny si 

finance získat komerčními aktivitami a svazy malými, jež by potřebovaly na dobrovolnictví 

vyhradit větší obnos peněz. Současně by měl stát učinit legislativní opatření, která 

dobrovolníkovi usnadní a zpříjemní jeho aktivitu. Mohly by být například navrženy daňové 

úlevy při určitém počtu odpracovaných hodin dobrovolně. Těmito kroky by se zajisté 

nenarušila autonomie sportovního prostředí ani princip, že stát nechává sportovní prostředí, 

aby se utvářelo samo. Opět by se pouze jednalo o projev zodpovědnosti státu za fyzické a 

„morální zdraví“ společnosti. Stát by měl být tím činitelem, který dá pohnutku ke změně 

sociálního statutu dobrovolníka. Tím dojde nejenom k lepší socializaci společnosti, k osobní 

seberealizaci a získávání zkušeností dobrovolníků, ale i k úspoře peněz sportovních svazů a 

jiných organizací. 

Je důležité zdůraznit, že média by se neměla orientovat pouze na medializaci dobrovolnictví 

na jednorázových akcích, ale především na každodenním tréninku, neboť právě každodenní 

činnost trenéra znamená velkou oběť volného času a přispívá k dobrým výsledkům sportovců. 

Dále navrhuji vytvořit webový portál pro potencionální dobrovolníky, na kterém budou 

sportovní organizace zveřejňovat sportovní akce a umožní tak jednodušší způsob přihlášení. 

Dobrovolník se na serveru zaregistruje a jednoduše se na akci přihlásí. Ve svém profilu 

vyplní, jaké úkoly by chtěl vykonávat, a tudíž má i poměrně volnou ruku v procesu 

organizace akce. Tento webový portál by též napomohl studentům zužitkovat své teoretické 

znalosti v praxi a mohl by jim napomoci i v nalezení budoucího profesionálního uplatnění. 

Webový portál by měl existovat zajisté i v anglickém jazyce, aby byl přístupný i cizincům, 

kteří například studují v České republice, nebo by byli ochotni se za sportovní akcí dostavit na 

místo dění. V České republice se konají sportovní akce světového formátu, které určitě 

mohou být pro cizince přitažlivé a které mohou konkurovat těm zahraničním. Tento webový 

portál by opět měl mít podporu MŠMT. Jeho zřizovatelem a správcem by mohla být ČUS, 

protože ta vykonává funkci servisního centra, a tudíž i z logického hlediska by měla tuto 

funkci plnit. Nemyslím si, že by se jednalo o finančně náročný projekt a ČUS by bez potíží 

měla být schopná zajistit prostředky.  
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Nutno zdůraznit, že není tolik obtížné získat dobrovolníky soukromou společností na akci 

typu RunCzech, We run Prague, Olympijský park Sochi 2014, který byl vybudován na Letné. 

Těžké je přimět veřejnost k dobrovolnictví, pokud nedostanou zdarma předměty 

merchandisingu (tričko, batoh aj.) a jiné výhody, které si svaz nemůže dovolit. Samozřejmě 

bylo by optimální, kdyby sportovní svazy disponovaly finančními prostředky, aby mohly 

např. uspořádávat firemní večírky pro dobrovolníky a rozdávat předměty s logy klubů, či 

svazu. To je však opět otázka státní finanční podpory sportu ČR. 

Dále navrhuji, aby se Česká republika zapojovala do akcí typu Evropský rok dobrovolnictví a 

aby příslušný odbor na MŠMT vyhledával vhodné příležitosti, jak se do světového 

dobrovolnictví zapojit. 
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7 Závěr 

Sféra sportu prošla od roku 1989 poměrně dynamickým vývojem, který vyústil ve změnu role 

střešních organizací sportu. V důsledku pádu komunistického režimu došlo k privatizaci 

některých sportovních organizací a loterijní společnosti Sazka a.s., k novému nastavení 

institucionálního rámce sportu a ke změně poslání určitých sportovních institucí. Toto 

poměrně bouřlivé období bylo vystřídáno pozvolnějším přirozeným vývojem a vyvrcholilo v 

„reformu“, jež byla odstartována bankrotem Sazky a.s. Nejenom bývalé ČSTV, ale i ČOV se 

dočkal významných změn. Tyto a mnohé další mezníky je proto nezbytné zaznamenat a 

pozastavit se nad nimi.  

Primárním cílem této práce bylo zhodnotit současnou roli ČOV a ČUS v rámci českého 

sportovního prostředí. Výzkumná část založená především na hloubkových rozhovorech 

ukázala poměrně zajímavé postoje respondentů zastupující různé organizace sportovního 

prostředí. Samozřejmě nelze jednoznačně říci, že současná role ČUS a ČOV je ideální nebo 

naopak špatná. Jednalo se o to zanalyzovat, jakým způsobem změnu vnímají organizace 

širokého sportovního spektra, a proto tuto skutečnost není jednoduché generalizovat. To, že 

ČOV je nyní střešní organizací, tzv. mluvčím za celé sportovní prostředí, je i jinými 

organizacemi vnímáno jako fakt. Některé organizace jsou členy ČOV a jako autoritu ho 

respektují. Některé naopak, jak vyplynulo z interview, ČOV absolutně nevnímají jako 

organizaci jim nadřízenou. Zastávají názor, že by se ČOV mělo věnovat pouze aktivitám, 

spojenými s vrcholovým sportem a do sportu pro všechny by se nemělo vměšovat. Zajímavé 

bylo zjištění, že přes veškeré aktivity, které ČOV nyní činí a jakým způsobem usiluje o větší 

podporu sportu ze strany státu, některé organizace požadují větší angažovanost ČOV ve 

sjednocovacím procesu a v dodržení příslibu, který ČOV svým členům dal. Co se týče 

postavení ČUS, mnoho respondentů nebylo schopno se k této problematice blíže vyjádřit 

vzhledem ke krátkodobému působení Servisních center sportu. Svou roli hraje zároveň 

skutečnost, že SCS působí na úrovni krajů, a proto se informace o aktivitách SCS 

k respondentům nedostaly. 

Dle mého názoru tedy bylo dosaženo hlavního cíle – zhodnotit současnou roli ČOV a ČUS.  

Sekundárním cílem diplomové práce bylo analyzovat sportovní prostředí v některých zemích 

EU a jejich modely sportovního uspořádání porovnat s tím českým. Tato otázka se týkala 

zejména postoje státu vůči sféře sportu, a tedy i jaká je státní intervence do oblasti 
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tělovýchovy a sportu. Tato problematika přinesla poměrně překvapivé informace, neboť 

literatura uvádí, že Česká republika má byrokratické uspořádání sportu (2009), zatímco 

z interview vyplynula jasná autonomie sportovního prostředí. Cílem bylo též navrhnout nový 

upravený rámec sportu (organigram) a také obhájit novou funkci jistých složek. I tohoto cíle 

bylo dosaženo. V důsledku analýzy sportovního prostředí byla zjištěna nutná potřeba institutu 

sportu  pro vědu a výzkum a také reforma dobrovolnictví. Doporučení ke změnám lze nalézt 

v kapitole č. 6 – Výsledky. Zmíněné návrhy jsou však jen ilustrativní a bylo by je 

v budoucnosti třeba dále rozpracovat. To, za jakých konkrétních podmínek by institut 

fungoval, je otázka, o níž by bylo zapotřebí ještě jednat. Vše by opět záleželo na 

společném konsensu a vyžadovalo by to podrobnější analýzu situace v jiných zemích. 

Informace k této problematice jsou však velmi obtížně dostupné. Proto tento cíl považuji za 

splněný pouze z části s tím, že by bylo možné na něm popřípadě ještě pracovat v rámci 

dalšího výzkumu. 

Co se týče analýzy sociální stránky sportu, která úzce souvisí s občanskou společností a 

úlohou NNO, hloubkové rozhovory opět nabídly zajímavé názory. Přestože interview 

obsahovalo pouze jednu otázku, která se ptala na možný způsob pozdvižení dobrovolnictví 

v ČR, téma socializace společnosti se mnohdy promítlo i mimo rámec odpovědi na tuto 

otázku.   

Závěrem je možné konstatovat, že cíle diplomové práce bylo dosaženo, a to především díky 

ochotě respondentů se hloubkového rozhovoru zúčastnit a poskytnout tak interní informace, 

jež nejsou běžně veřejnosti dostupné. Avšak zároveň je nutné deklarovat, že počet 

respondentů byl v důsledku jistých faktorů omezen, tudíž nelze tvrdit, že se k výzkumu 

vyjádřilo celé sportovní spektrum. Bylo by adekvátní vyslechnout názory zástupců i jiných 

organizací, aby výzkum byl plně validní.
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