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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Náklady na lidské zdroje - muži 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 

 

Příloha 2 - Náklady na lidské zdroje – ženy 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 
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Příloha 3 - Náklady na lidské zdroje – junioři 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 

 

Příloha 4 - Náklady na lidské zdroje – juniorky 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 
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Příloha 5 - Zdroje příjmů ČSA (2010–2011) 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 

 

Příloha 6 - Zdroje příjmů ČSA (2012–2014) 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 
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Příloha 7 - Zdroje příjmů ČSA (2015–2017) 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle anuitních rozpočtů ČSA (2018) 

 

Příloha 8 - Přepis rozhovoru s předsedou ČSA, Gabrielem Waagem 

1. Proč jsou příjmy každoročně podhodnocené? Je to záměr asociace? Pokud ano, co tím 

asociace sleduje? 

Konzervativní nastavení rozpočtu je záměrem a má 2 důvody. Jedním je nejasnost příjmů 

ze strany MŠMT. Proklamovaná snaha o jasném financování ze strany MŠMT na delší 

3leté období se nenaplnila, a není tak jasná informace v době sestavování a schvalování 

rozpočtu. Tyto informace se vyjasňují až během roku a nejhorším rokem byl rok 2017, 

kdy rozhodnutí o programu Organizace sportu přišlo až v červenci, finanční prostředky 

pak až v září. Druhým důvodem je budování rezervy, která má vzestupnou úroveň a která 

pomůže v případě výpadku nějakého programu či poklesu financí ze státních zdrojů, a 

zároveň vykrývá úvodní měsíce kalendářního roku, neboť financování ze strany MŠMT 

rozhodně nezačíná v lednu. 

2. Proč jsou výdaje každoročně podhodnocené? Slouží plánovaný rozpočet jen jako 

minimum? Je to záměr asociace? Pokud ano, co tím asociace sleduje? 

Plánované výdaje na reprezentace jsou výdaje, které navrhuje ČSA uvolnit z rozpočtu. 

Celkové uváděné výdaje v rozpočtu jsou kompletní a nejsou očištěny od příjmů na dané 

projekty. Mládežnické reprezentační výběry mají nastaveno také strukturované 

spolufinancování hráčů a hráček a tyto finanční prostředky jdou ve prospěch těchto 

výběrů. 



 80 

3. Jaké nejdůležitější poznatky přinesly výsledky analýzy? 

Na hlubší úvahu o jednotlivých analýzách si teprve sednu – máme před sebou letos další 

výjezdní strategické jednání, kde budeme připravovat koncepci na léta 2019–2022. 

4. Myslíte si, že by bylo žádoucí na výsledky reagovat a strukturu rozpočtu případně 

pozměnit? Pokud ano, proč a jakým způsobem? 

Nejsem si jist o změně struktury rozpočtu, ale vždy reagujeme na rozpočet v momentě, 

kdy máme jasno o příjmech. 

5. Je zvýšení rozpočtu podmíněno výsledkem reprezentace na konkrétní akci? 

Ne, není. 

6. Je důležitý návrh reprezentační přípravy při rozdělování rozpočtu? 

Ano, je, ale ne zcela. U dospělých reprezentací jsme s ohledem na dlouhodobé cíle – 

postup žen na LOH 2020 a úspěch mužů na MS mužů 2019 v Praze – přistoupili k celkové 

alokaci finančních prostředků na 3 roky (2017–2019), a je na jednotlivých 

reprezentacích, jak a kdy si přípravu zvětší či zmenší. 

7. Má složení realizačních týmů vliv na rozdělování rozpočtu? 

Ne, nemá. 

8. Předpokládáte další růst podílu nákladů na reprezentace na celkových nákladech 

asociace? Pokud ano, proč tomu tak je? 

Ano, předpokládám. Důvodem je naše snaha setrvat v TOP 10 ve světovém rankingu. 

K tomu je zapotřebí držet krok se světovou špičkou, a to znamená s nimi častěji hrát. 

9. Peníze jsou reprezentacím udělovány rovnoměrně v závislosti na jejich programech 

v průběhu sledovaného období. Zvažovala se někdy varianta preference jedné kategorie? 

Otázky preference žen s ohledem na status olympijského sportu se čas od času objevují. 

Obě reprezentační složky – mužskou i ženskou – držíme v základních principech přístupu 

stejně. Nicméně nepochybně je faktem, že v momentě postupu na LOH se v roce 2020 

náklady na přípravu ženské reprezentace výrazně změní. 
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10. Přišly do svazu díky znovuzařazení softballu na Letní olympijské hry 2020 nějaké 

dodatečné finance? Pokud ano, jsou rozděleny do všech kategorií nebo jsou určeny jen 

pro ženskou reprezentaci, která jako jediná může soutěžit na těchto hrách? 

Bohužel jsem zatím nezaznamenal žádné finanční prostředky, které by do ČSA přišly 

z důvodu znovuzařazení softballu na program LOH. 


