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Abstrakt 

 

Název:   Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na 

příkladu Českého badmintonového svazu 

 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je na základě vlastních výpočtů z nasbíraných 

dat určit míru závislosti jednotlivých hodnotících kritérií národních 

sportovních svazů na výši obdržených finančních prostředků těchto svazů 

z neinvestičních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Metody:   K vypracování této diplomové práce byla v prvé řadě použita analýza 

sekundárních dat, a to dokumentů vydaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a Českým badmintonovým svazem, z.s. Pro 

výpočty v praktické části této diplomové práce byla použita korelační a 

regresní analýza. Byly využity nástroje programu MS Office Excel, pro 

určení korelačních koeficientů funkce Regrese a pro předpovědi 

modelových situací pak funkce Řešitel. 

          

Výsledky:  U všech hodnotících kritérií, jejichž vliv na objem příjmů Českého 

badmintonového svazu byl zjišťován, byla potvrzena pozitivní závislost. 

S nárůstem členské základny, počtem reprezentantů nebo počtem hráčů 

zařazených v regionálních centrech mládeže roste i objem obdržených 

finančních příspěvků z neinvestičních programů MŠMT. Nejvýznamnější 

hodnota pak byla naměřena u kritéria celkové členské základny 

národního sportovního svazu. 

 

Klíčová slova: národní sportovní svazy, dotace, badminton, závislost, regrese 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Correlation of evaluation criteria of non-investment programs of the 

Ministry of Education, Youth and Sports on the example of Czech 

Badminton Union 

 

Objectives:  The aim of this work is to determine the degree of dependence of the 

evaluation criteria of national sports associations on the amount of funds 

received from the non-investment programs of the Ministry of Education, 

Youth and Sports. 

 

Methods:  In this thesis was used a method of analysis of secondary data, namely 

documents issued by the Ministry of Education, Youth and Sports and the 

Czech Badminton Union. For the calculations in the practical part of this 

thesis was used correlation and regression analysis. The MS Office Excel 

tools were used to determine the correlation coefficients - Regression 

function and then the Solver function to predict model situations. 

 

Results: For all the evaluation criteria surveyed in this thesis, the positive 

dependence to income of Czech Badminton Union was confirmed. The 

increase in the membership base, the number of national team players or 

the number of players included in regional youth training centres cause the 

increase of volume of financial contributions received from the non-

investment programs of the Ministry of Education, Youth and Sports. The 

most significant value was measured by the overall membership base of 

the national sports association. 

 

Keywords:   national sports federations, grants, badminton, dependence, regression 
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1 ÚVOD 
 

Během studia sportovního managementu se setkáváme se spoustou témat, které s 

tělovýchovným prostředím souvisí, více či méně. Jednou z linek, kterou od prvního 

ročníku sledujeme, je financování sportu. Úkolem manažera bezpochyby je zajištění 

finančních prostředků pro sportovní klub, tým, mladý talent nebo sportovce 

profesionála, aby mohl sport vykonávat a sebe nebo celou naši zemi reprezentovat. Čím 

lepší sportovec, čím známější tvář, tím snadnější může jeho práce být. Ale co ti, kteří 

ještě to štěstí neměli, nebo se dali na disciplínu, která je v Čechách méně oblíbená a 

zájem veřejnosti je nevalný. V takových případech se pak sponzoři a peníze shánějí 

velmi obtížně a měl by zafungovat stát. Stejně jako podporuje malého zemědělce, aby 

nemusel skončit v konkurenci velkých producentů, měl by stát podporovat i ty malé 

sporty, které se netěší takové pozornosti a úspěšnosti jako jiné.  

Kdo někdy závodně sportoval, tak ví, kolik taková účast na jednom závodě, soutěži 

nebo turnaji stojí. Startovné, cestovné, ubytování a hned jsme na tisícikorunových 

nákladech. A to musíme ještě něco jíst, pít a samozřejmě mít k dispozici sportovní 

vybavení. Někdo musí hradit náklady na tréninkové prostory, na trenéry a mnoho 

dalšího. V naprosté většině případů jsou to rodiče. A rodiče malých sportovních talentů 

musí sahat většinou hluboko do kapsy. Když dítě roste, musí pak doufat, že se mu bude 

dařit a se zajištěním tréninků a účastí na soutěžích pomůže sportovní svaz nebo sponzor. 

Kolik jich ale má takové štěstí a všechno klapne? A kolik mladých nadaných sportovců 

muselo skončit s vrcholovým sportem právě kvůli finanční náročnosti? Peníze hýbou 

světem, a to i tím sportovním. 

Čeští fanoušci a novináři mají navíc jednu výraznou vlastnost. Jakmile přijde výraznější 

úspěch českého sportovce, hned je to úspěch celé České republiky. Samozřejmě ty dny, 

kdy se národ semkne a fandí svým sportovcům společně, jsou krásné a sportovní 

úspěchy jsou jednou z mála pozitivních tváří, které Česká republika navenek má. Ale 

málokdo si už uvědomuje, že většina těch úspěchů a velkých vítězství by vůbec nebyla, 

kdyby ti sportovci neměli podmínky k tréninku díky vlastnímu (většinou rodinnému) 

zázemí, nebo kdyby neodjeli trénovat do zahraničí, kde jsou podmínky a vybavení na 

mnohem vyšší úrovni než doma. Demonstrujme si to na dvou konkrétních sportech a 

českých špičkových sportovkyních. Největší hvězdou posledních týdnů je Ester 

Ledecká, světový sportovní unikát. Dívka, která získala olympijské zlato ve dvou 
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odlišných sportovních disciplínách na jedněch olympijských hrách. A i tento úspěch 

rozdmýchal diskuzi o financování českého sportu. Členové jejího realizačního týmu 

v nejednom rozhovoru přiznali, že nebýt rodinného zázemí a obrovské finanční podpory 

jejich rodičů, tak by se tento, až pohádkový příběh, nikdy nestal skutečností. Česká 

republika nemá žádné velehory vhodné pro trénink lyžařských rychlostních disciplín a 

tudíž ani nespočetnou základnu lyžařů, přesto dokázala dívka reprezentující tuto zemi 

porazit závodnice lyžařských velmocí. Peníze ale přicházejí až po úspěchu, jak tedy 

můžeme zajistit, aby podobný talent v budoucnosti nezapadl mezi průměrné sportovce 

jen kvůli špatné finanční situaci? Druhým výstražným příkladem jsou české 

rychlobruslařky. Martina Sáblíková dokázala získat alespoň jednu medaili na třech 

olympijských hrách v řadě, přesto na českém území nenajdeme sportoviště, které je 

vhodné k jejímu rychlobruslařskému tréninku. Jak je tedy možné, že několik let byla 

světovou jedničkou svého sportu? Většinu roku žila a trénovala v Německu, 

Nizozemsku, Itálii, prostě tam, kde rychlobruslařské ovály jsou. Její trenér na tuto 

situaci upozorňoval, „vyhrožoval“, že pokud se v Čechách nezlepší tréninkové 

podmínky, bude Martina reprezentovat jinou zemi. Naštěstí se k tomu kroku nikdy 

neuchýlili. Její tréninkovou partnerkou, dnes už bývalou, je další olympijská 

medailistka z poslední zimní olympiády, Karolína Erbanová. Ta si vybrala cestu 

naprosté samostatnosti. Odjela do Holandska, Mekky rychlobruslení, kde trénuje 

s jejich národním týmem, sama shání sponzory a už i mluví holandsky. Po své 

medailové jízdě v Pchjongčchangu běžela nejprve ke svému nizozemskému trenérovi, 

nikoli českému. Pak vyvstává otázka, jak moc jsou sportovní úspěchy českých 

sportovců opravdu zásluhou podpory České republiky? 

Abychom nezůstali jen u toho pesimistického pohledu na české sportovní prostředí, 

podívejme se tedy, co stát pro sportovce dělá. Na základě stanovené koncepce podpory 

sportu má každá správní úroveň – obce, města, kraje a vláda, rozděleny úkoly a oblasti, 

které by měla zajistit. Tato diplomová práce se bude zaobírat úrovní nejvyšší, tedy 

financováním sportu z úrovně státu.  

Již několik let funguje tato podpora na základě programového financování. Jaké 

programy podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, bude 

rozebráno níže. Budou také popsána kritéria, na základě kterých MŠMT finanční 

prostředky rozděluje, zda je jejich objem dostatečný a závěrem bude zhodnoceno, zda 
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příjemci těchto dotačních prostředků (konkrétně národní sportovní svazy) mohou 

ovlivnit, na jak velkou částku mohou díky své činnosti dosáhnout.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

Cílem této diplomové práce je zjištění míry závislosti jednotlivých hodnotících kritérií 

neinvestičních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výši příjmů 

sportovních svazů právě z těchto programů státní podpory sportu. Pro účely této 

diplomové práce budou použita data Českého badmintonového svazu.  

Národním sportovním svazům by získané výsledky mohly přinést odpověď na otázku, 

jaké ukazatele mají dominantní a jaké méně důležitou roli v procesu rozdělování 

státních dotací na sport. Na základě poskytnutých dat pak může konkrétně Český 

badmintonový svaz způsobile odhadnout objem státní podpory z jednotlivých 

neinvestičních programů. Určená míra závislosti jednotlivých hodnotících kritérií také 

může pomoci při určování primárního cíle a směřování činnosti ČBaS. 

2.1 Dílčí úkoly 

 

 Stručně zachytit vývoj a současnou situaci financování sportu v České republice.  

 Nastudování pravidel a metodik všech vypsaných neinvestičních programů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve sledovaných letech 2012 – 

2016. 

 Výběr jednotlivých hodnotících kritérií, jejichž míra korelace bude měřena 

v této diplomové práci. 

 Určení míry závislosti na datech Českého badmintonového svazu pomocí 

statistických nástrojů programu Microsoft Office Excel.  

 Na závěr zhodnotit, které ukazatele jsou rozhodující při čerpání státní podpory 

sportovními národními svazy a poukázat na případné souvislosti.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

3.1 Financování sportu 
 

V nejširším pojetí je financování tělesné kultury a sportu zajišťováno ze dvou zdrojů – 

z veřejných a soukromých. V mnoha případech je financování kombinací obou zdrojů, 

pak mluvíme o takzvaném vícezdrojovém financování. Jednotlivé prameny financí 

sportu jsou vyobrazeny v následujícím schématu od Hobzy a Hodaněho (2010). 

Schéma č. 1: Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

 Zdroj: Hobza, Hodaň (2010, s. 90) 

Každý z vyjmenovaných zdrojů má své opodstatnění. Státní a krajské rozpočty sport a 

tělesnou kulturu podporují vzhledem k proklamované veřejné prospěšnosti. Vzhledem 

k rozšířenosti a oblíbenosti pohybové rekreace jsou ale stále největším zdrojem finanční 

prostředky domácností.(Hobza, Hodaň, 2010) 

O objemu financí, které nakonec budou alokovány na sport, rozhoduje vláda. Zastánci 

sportu a tělovýchovy mají snahu prezentovat pozitivní externality sportu a aktivního 

životního stylu, aby objem prostředků byl každoročně co nejvyšší. Podle některých 

studií přináší sport úlevu některým dalším odvětvím. Analýza zpracovaná společností 

KPMG říká, že „každá koruna investovaná do sportu přináší roční úsporu 2,53 koruny 
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na veřejných výdajích spojených s léčbou nemocí způsobených nadváhou a obezitou.“ 

(KPMG, 2012) 

3.2 Financování sportu v České republice 
 

Ačkoli je sport celosvětovým fenoménem, v České republice je z toho politického 

pohledu spíše na okraji. Kdo je v naší zemi zodpovědný za řízení sportu? Je to 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto označení cítíme, že tělovýchova 

a sport jsou jen jakousi podkapitolou. Stejně tak jeho financování. V roce 2016 se 

společnost Transparency International pustila do výzkumu na téma Financování sportu 

statutárními městy a kraji. Hned v úvodu publikace upozorňuje na jádro problému, a to: 

„V České republice, na rozdíl od západních zemí, neexistují přesná data o tom, jaká je 

aktuální výše částky proudící do sportu z veřejných peněz. Na úrovni krajů a obcí, ač se 

v nich do sportu přerozděluje nejvíce veřejných prostředků, jsou navíc velmi rozličné a 

mnohdy nejasné a neprůhledné způsoby jejich přerozdělování.“ (Transparency 

International, 2016) Jak bude rozebráno níže, financování sportu není závislé jen na 

státních prostředcích, bohužel je tomu zcela opačně. Ten, kdo chce sportovat, musí sám 

i platit. 

„Rozhodující finanční toky k financování tělesné kultury z veřejných zdrojů jsou 

zabezpečovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozpočtovým a 

programovým financováním (především tělesná výchova a sport), dále ze zdrojů 

krajských a municipálních rozpočtů (tělesná výchova, pohybová rekreace, sportovní 

reprezentace), z rozpočtových kapitol Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra 

(vrcholový sport).“ (Hobza, Hodaň, 2010, s. 45) Jednotlivým subjektům bude věnována 

pozornost níže. 

Konkrétní výše prostředků a jejich rozdělování je posuzováno Radou pro tělovýchovu a 

sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, mládeže a 

tělovýchovy. (Hobza, Hodaň, 2010, s. 93) 

Ze zákona o podoře sportu a z národní koncepce sportu a tělesné výchovy vyplývá, že: 

„Prostřednictvím programového financování státní rozpočet přispívá cca jednou 

třetinou celkových zdrojů k financování tělesné kultury, další dvě třetiny tvoří příděly 

z krajských a municipálních rozpočtů. Zatímco přímá státní podpora sleduje především 

financování státní sportovní reprezentace, podpůrných programů vrcholového sportu 
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včetně jeho zázemí a vrcholových středisek sportu, doménou krajských a municipálních 

rozpočtů je pohybová rekreace.“ (Hobza, Hodaň, 2010, s. 93) 

Teoreticky tedy pravidla nastavena jsou. Avšak od té doby, co je Česká republika 

členským státem Evropské unie, by měla dosahovat určitého standardu a je neustále 

podrobována srovnávání. Jsou vydávány žebříčky a pořadí členských států ve všech 

možných ohledech, v některých si Češi vedou lépe, v některých hůře. Bohužel ten, který 

se týká peněz vložených na sport obyvatel, nepřisuzuje České republice příliš příznivou 

pozici. 

Graf č. 1: Porovnání veřejných výdajů na sport na 1 obyvatele v zemích Evropské unie 

 

 Zdroj: výzkum ČOV a MŠMT (2009) 

Dle analýzy investic do sportu z roku 2009, kterou nechalo vypracovat Ministerstvo 

školství společně s Českým olympijským výborem, patří Česku třetí místo od konce. Ze 

všech států Evropské unie, dává Česká republika třetí nejmenší částku na sportování na 

jednoho obyvatele. 
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Dlouhá léta byla významnou složkou financování českého sportu sázková společnost 

Sazka. Původně státní podnik, založen jen za účelem sportovních sázek, jehož výtěžek 

měl jít do státního rozpočtu na podporu tělesné výchovy. Později se dostal do rukou 

sportovcům – akcionáři Sazky byly jen sportovní subjekty. (KPMG, 2014) Dlouhou 

dobu to vypadalo, že český sport nemůže mít stabilnější zdroje příjmů, kterými byli 

právě společnost Sazka a jako další zdroj příjmů byly odvody z loterií a hazardních her. 

Bohužel se ukázalo, že nic není věčné, po krachu Sazky a novelách loterijního zákona 

nezbylo nic a pramen sportovcům vyschl. 

Následující tabulka uvádí, jaký výtěžek se Sazky plynul každoročně do sportu a na 

veřejně prospěšné účely, do jejího krachu v roce 2011. Český sport přišel o jistou 

miliardu korun, kterou Sazka každým rokem generovala. 

Tabulka č. 1: Odvody společnosti Sazka na veřejně prospěšné účely v milionech Kč 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

vyplacený 

výtěžek 
910 990 1010 1387 1325 1028 1142 999 1019 1164 

 

Zdroj: ČSTV (2011) 

Pád sázkové společnosti Sazka by vydal na samostatnou diplomovou práci, tato historie 

zde tedy nebude podrobněji dále rozebírána. Avšak je nutné brát tento případ jako 

odstrašující. I když sportovní střešní organizace měli v rukách celkem stabilní zdroj 

příjmů, dokázali ho (řekněme i v době ekonomické stability) zničit a jejich následovníci 

dosud nenašli pro český sport obdobný zdroj jistých příjmů. 

Druhým podstatným zdrojem finančních prostředků sportovců byl loterijní zákon. Do 

roku 2012 určoval, že odvody z loterií a hazardních her musí být použity na veřejně 

prospěšné účely, tudíž i na sport. Fungovalo to tak, jako ve většině států Evropské unie 

– logické propojení sázek na sportovní utkání a odvody z těchto sázek zpět do 

organizovaného sportu. Po všech novelách v posledních letech se Česko bohužel 

zařadilo mezi hrstku států, které loterie jako zdroj financování sportu nevyužívají a 

sportovcům z jejich pomyslného koláče tak hodně ubylo. 

 

3.2.1 Minulost financování českého sportu 
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Obrázek č. 1: Alokace výnosů z loterijních společností do sportu v zemích EU

 

Zdroj: neovlivni.cz (2015) 

Obrázek č. 1 znázorňuje mapu států Evropské unie a dle legendy je rozděluje do skupin, 

jak nakládají s příjmy z loterií ve vztahu k investicím do sportu. V roce 2018 zůstává 

Česká republika i nadále „žlutá“. Po všech novelách takzvaného loterijního zákona 

výnosy z hazardních her, loterií a sázek sice plynou do veřejných rozpočtů, ovšem jejich 

další přerozdělení závisí pouze na rozhodnutí příslušných orgánů a nikde tak není 

psáno, že peníze (nebo alespoň jejich část) půjdou na sportovní a tělovýchovné účely. 
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Poslední platné znění zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, které je platné od  

1. 7. 2017 vymezuje a definuje základní pojmy týkající se této problematiky jako je 

sport, sportovní organizace, sportovec apod. Stanovuje „úkoly ministerstev, jiných 

správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.“ 

(Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 2017) Dále stanovuje prioritní oblasti 

podpory na děti a mládež, jejich trenéry a sportovní reprezentanty České republiky. 

Obsah jednotlivých paragrafů a úkoly stanovené jednotlivým subjektům budou 

rozebrány v této kapitole. 

Za státní výdaje do oblasti sportu můžeme označit přímé výdaje vlády. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyjednává s Ministerstvem financí o 

objemu prostředků ze státního rozpočtu, následně pak provádí dotační politiku 

programovým financováním. Na každý rok stanoví ministerstvo programy na podporu 

sportu, podmínky pro žadatele a celkový objem prostředků, který bude mezi sportovní 

subjekty rozdělen. 

3.2.3.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Zákon o podpoře sportu vymezuje MŠMT následující úkoly:  

a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke schválení,  

b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,  

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,  

d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, 

kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále 

poskytnul,  

e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro 

všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České 

republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí, 

 f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a 

vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,  

3.2.2 Zákon o podpoře sportu 

3.2.3 Výdaje do oblasti sportu z úrovně státu 
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g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní 

úmluvy proti dopingu ve sportu,  

h) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,  

i) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra,  

j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze 

státního rozpočtu, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o 

poskytnutí této podpory. 

Některé úkoly zůstaly, některé přibyly. Jednou ze změn, které stanovila poslední novela 

zákona o podpoře sportu je vytvoření rejstříku (viz bod j). Rejstřík má být informačním 

systémem, částečně veřejným, s údaji o všech sportovních zařízeních, sportovních 

organizacích, trenérech i sportovcích samotných. Data z rejstříku by pak měla pomáhat 

při rozdělování dotací, výstavbě nových sportovních zařízení apod. (Transparency 

International, 2016) 

 

3.2.3.2 Programové financování MŠMT  

Pro sportovce a sportovní organizace jsou pak velmi podstatné programy státní podpory 

sportu pro nestátní neziskové organizace, které „vyhlašuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1.února 2010 č.92 o Zásadách vlády pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány státní správy.“ (MŠMT, 2011) 

Programy jsou rozděleny do dvou skupin – investiční a neinvestiční a jsou zaměřeny na 

obsahové naplnění Koncepce státní podpory sportu v České republice a mají oporu 

v zákoně č.115/2001 Sb., o podpoře sportu. (MŠMT, 2011) 

O finanční prostředky z těchto programů mohou žádat nestátní neziskové organizace 

(„NNO“) v oblasti sportu, které: 

a) vyvíjejí činnost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně organizační struktury organizace dle § 16 odst. 4 tohoto 
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zákona - smlouva o součinnosti, pokud není vymezeno jinak cílem programu, 

b) hlavním předmětem činnosti NNO, dle svých registrovaných stanov, musí být 

sportovní činnost, 

c) plní podmínky zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Do roku 2011 existoval pouze tříprogramový model, od roku 2012 pětiprogramový a od 

roku 2015 pak sedmiprogramový model. (ČUS, 2017) V roce 2016 vyhlásilo MŠMT 

celkem 10 neinvestičních (I. Sportovní reprezentace ČR, II. Sportovně talentovaná 

mládež, III. Činnost sportovních organizací, IV. Údržba a provoz sportovních zařízení, 

V. Činnost sportovních svazů, VI. Významné sportovní akce, VII. Zdravotně postižení 

sportovci, VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech, IX. Organizace školního a 

univerzitního sportu, Program X. Projekty pro sportování veřejnosti) a 1 investiční 

program (Podpora materiálně technické základny sportu), které měly fungovat v letech 

2017 – 2019. Vzhledem k turbulencím, které se děly ve vedení českého sportovního 

prostředí v roce 2017, však bylo nuceno tyto vyhlášené programy pozastavit a pro rok 

2018 vyhlásit programy nové, s novými podmínkami. Již tak nejistá finanční situace se 

ještě zhoršila a vedení některých sportovních svazů a dalších sportovních subjektů 

zkompilovala řízení jejich činnosti. 

Nestátní neziskové organizace, které chtějí čerpat státní prostředky, musí vypracovat 

poměrně administrativně náročnou žádost o finance z jednotlivých programů (pro každý 

program zvlášť) a splnit formální i obsahová kritéria. Formálními kritérii se rozumí 

včasnost odevzdání žádosti, její správnost, úplnost (doložení všech požadovaných příloh 

a dokumentů) a přehlednost. 

Hodnocením obsahových kritérií se bude zabývat analytická část této práce. Každý 

z vyhlášených programů má předem stanovená hodnotící kritéria. Některá z nich 

národní sportovní svaz ovlivnit nemůže, na jiných může svou činností v průběhu let 

pracovat tak, aby byl příspěvek z programu vyšší. Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

-počet členských zemí v mezinárodní sportovní federaci, 

-zařazení sportu z hlediska jeho mezinárodního uznání (olympijský nebo neolympijský 

apod.) 
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-ekonomická náročnost sportu (viz Příloha č. 1), 

-průměrný počet zúčastněných zemí na mezinárodních soutěžích, 

-počet registrovaných klubů u národního sportovního svazu, 

-počet registrovaných sportovců u národního sportovního svazu, 

-podíl mládeže na celkové členské základně, 

-účast na vrcholných světových soutěžích (olympijské hry, mistrovství světa, 

mistrovství Evropy), 

-sportovní úspěšnost na vrcholných světových soutěžích (olympijské hry, mistrovství 

světa, mistrovství Evropy), 

-počet sportovců zařazených do národní reprezentace juniorů i dospělých, 

-počet sportovců zařazených v tréninkových centrech mládeže, 

-tradice a společenský význam v ČR, 

-struktura domácích soutěží, 

-hodnota majetku národního svazu, 

-výše vybraných členských příspěvků. (MŠMT, 2012) 

Národní sportovní svaz není schopen ovlivnit počet členů v mezinárodní federaci, stejně 

tak nemůže změnit minulost a ovlivnit české sportovní tradice. Zajímavým kritériem je 

ekonomická náročnost sportu, což vyjadřuje, jak finančně náročný je daný sport na 

provozování jednotlivcem. V příloze této práce je tabulka bodového ohodnocení 

ekonomické náročnosti sportů dle České unie sportu, ani s tímto bodem hodnocení 

jednotlivé sportovní svazy nemohou nic dělat.  

Pro analytickou část této diplomové práce tak byla vybrána ta kritéria, se kterými může 

svaz pracovat a posouvat je v průběhu let takovým směrem, aby přínos z neinvestičních 

programů rostl.  

V první řadě je to kritérium členské základny a členské základny mládeže. Zahrnutí 

těchto kritérií do hodnocení žádostí má povzbuzovat sportovní svazy k náborům členů, 
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dětí i dospělých. Cílem hodnocení tohoto faktoru je naplňování bodů z národní 

koncepce podpory sportu jako zvyšování kondice všech občanů, nebo zvyšování 

členské základny v organizovaném sportu. 

Zadruhé je to kritérium talentované mládeže. MŠMT hodnotí počet zařazených 

mladých sportovců do přípravy talentů. Nutí tak sportovní svazy ke konceptuální práci 

s mládeží, k rozvoji regionálních a místních sportovních center a k přípravě možné 

budoucí národní reprezentace. 

Čtvrtým a pátým kritériem jsou národní reprezentace (tj. počet hráčů zařazený 

v národním týmu) a úspěšnost národní reprezentace. Oba faktory hodnotí úspěšnost 

českých reprezentantů na mezinárodním poli. Počet hráčů ve státní reprezentaci je do 

jisté míry dán objemem získaných financí z let předešlých. Svaz hradí reprezentantům 

účast na vybraných mezinárodních turnajích. Finanční podpora tak bude odlišná, pokud 

bude mít v týmu reprezentantů pět, nebo dvacet. Tento údaj může být také ovlivněn 

kalendářem turnajů. Pokud se v daném roce koná vrcholná světová či evropská akce, 

(např. mistrovství světa se koná jedenkrát za dva roky, olympijské hry jedenkrát za čtyři 

roky), kde se Česká republika účastní i soutěže týmů, je nutné mít v reprezentaci 

zařazeno dost hráčů na to, aby mohl trenér družstvo do soutěže nominovat.  Na těchto 

soutěžích se také setkáváme se státními kvótami, kdy mezinárodní sportovní federace 

rozdělí účastnická místa mezi země dle jejich dlouhodobé úspěšnosti v dané disciplíně. 

V případě českých badmintonistů na posledním mistrovství světa to například byla dvě 

místa ve dvouhře mužů a po jednom ve dvouhře žen, smíšené čtyřhře a čtyřhře žen. Víc 

hráčů Český badmintonový svaz nominovat nemohl. Úspěšnost hráčů na vrcholných 

akcích je pak podrobena bodovému ohodnocení (viz Tabulka č. 11). Jsou však 

hodnoceny jen výsledky z olympijských her, mistrovství světa dospělých i juniorů a 

mistrovství Evropy dospělých i juniorů. Za juniorskou kategorii se počítají výsledky jen 

v té nejvyšší v případě každého sportu, u badmintonu je to kategorie U19. 

Obsahové vymezení jednotlivých programů, okruh možných žadatelů a objem financí 

v nich rozdělovaný budou podrobněji rozebrány v analytické části této práce.  
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3.2.3.3 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 

Dalšími ministerstvy, která se podílí na přípravě sportovců a z části tak financují sport 

v Čechách, jsou Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Jejich úlohou je dle zákona o 

podpoře sportu vytvářet podmínky pro rozvoj sportu v rámci jejich působnosti, pro 

přípravu českých reprezentantů a sportovních talentů. Pro tyto účely dále zřizovat 

rezortní sportovní centra a zabezpečit jejich činnost. (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, 2017) 

3.2.3.4 Armádní sportovní centrum DUKLA  

Je rezortním sportovním střediskem Ministerstva obrany České republiky. „Jeho 

hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové 

soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné 

soutěže.“ (ASC Dukla, 2018) Dukla má dlouhou historii. „Za 22 let samostatné Armády 

České republiky se změnilo z vojenského sportovního útvaru v profesionální evropský 

klub, jehož nejlepší sportovci – medailisté jsou vojáky z povolání.“ (ASC Dukla 2018) 

Řada sportovců ASC Dukla dosahuje sportovních výsledků na té nejvyšší mezinárodní 

úrovni. Mnoho rezortních sportovců reprezentuje naši republiky na Mistrovství světa 

nebo Olympijských hrách. Mezi nejznámější jména patří Pavel Maslák, Barbora 

Špotáková, Jaroslav Kulhavý, Martin Fuksa, Jaroslav Bába nebo Zuzana Hejnová (MO 

ČR, 2016) 

3.2.3.5 Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra  

Je samostatnou organizační složkou státu. „Prvořadým úkolem této organizace je, 

v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 115/2001, zabezpečení přípravy sportovců ke 

státní reprezentaci v následujících sportovních odvětvích: atletika, box, cyklistika, moto, 

plavání, střelba broková, střelba kulová, tenis, volejbal, vzpírání, úpolové sporty (zápas 

a judo), biatlon a různé sporty.“ (OCS MV ČR, 2018) 

„Sportovci OLYMP CS MV jsou zařazeni v kategoriích instruktor sportu nebo smluvní 

sportovec a jejich příprava probíhá na profesionální úrovni pod odborným trenérským 

vedením, dále je zajišťováno lékařsko-pedagogické sledování i materiální 

zabezpečení.“(OCS MV ČR, 2018) 



24 

 

Mezi sportovce Olympu řadíme známé biatlonisty Gabrielu Koukalovou, Ondřeje 

Moravce, Michala Krčmáře, atlety Adama Sebastiana Helceleta, Petra Svobodu nebo 

Kristínu Mäki. (OCS MV ČR, 2018) 

Dle výčtu slavných jmen jednotlivých rezortních center můžeme soudit, že jejich role 

v českém sportovním prostředí není zanedbatelná. Obdivuhodný je počet sportovců 

z těchto center, kteří se dostanou na úplný vrchol sportovní výkonnosti. A kolik to 

Ministerstvo vnitra a Ministerstva obrany stojí? Obě ministerstva mají povinnost 

podporovat státní sportovní reprezentanty a jejich přípravu na základě zákona o podpoře 

sportu. Každý rok tak ve svých rozpočtech musí vyčlenit prostředky právě na tyto účely. 

Na základě dat z jednotlivých zveřejněných rozpočtů MO a MV byla sestavena 

následující tabulka č.2.  

Tabulka č. 2: Výdaje MV a MO na sportovní reprezentaci ČR v tisících Kč 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ministerstvo vnitra 47 000 45 500 48 100 47 900 48 200 65 300 

Ministerstvo obrany 371 859 155 923 159 626 316 569 331 999 375 368 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zveřejněných rozpočtů MV a MO 

 

Novela zákona o podpoře sportu z roku 2017 v paragrafu 5 uděluje krajům tyto 

povinnosti: (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 2017) 

a) zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení, 

c) zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

d) zpracovat plán rozvoje sportu v kraji a zajistit jeho provádění. 

Bod d) ukládá krajům vypracovat vlastní koncepci podpory sportu, která by měla 

vycházet z té státní. Dle výzkumu Transparency International z roku 2016 to bude pro 

mnoho krajů novinkou. Doposud kraje koncepci měli, ale nebyly stanoveny formy 

3.2.4 Výdaje do oblasti sportu na úrovni krajů 
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kontroly, nebo koncepce byla ve fázi přípravy a tou nejhorší variantou, že koncepce 

nebyla stanovena vůbec. Jak pak tedy kraje rozdělovaly peníze do sportovních aktivit?! 

„V těch krajích, kde jsou již zpracovány „Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy“, 

zahrnují tyto koncepce posloupnost základních koncepčních a strategických rozhodnutí 

a prezentují souborný dokument k programové podpoře komplexního rozvoje sportu a 

pohybové rekreace v rámci regionální politiky obecně a v úzké návaznosti na „Program 

rozvoje cestovního ruchu“, se kterým obvykle má mnohé společné cíle.“ (Hobza, Hodaň, 

2010, s. 100) 

Jak je uvedeno v úvodu teoretické části této práce, Transparency International vidí 

velký problém v neprůhlednosti financování sportu kraji a municipalitami. To by měla 

vyřešit právě povinnost tvorby a následování koncepcí rozvoje sportu. Následující 

tabulka uvádí stav koncepcí podpory sportu v krajích ČR (kromě hlavního města 

Prahy).  

Tabulka č. 3: Stav krajských koncepcí podpory sportu 

Kraj Stav koncepce Kraj Stav koncepce 

Zlínský koncepci má Ústecký koncepci nemá 

Olomoucký koncepci má Vysočina 
koncepce sportu je součástí 

většího koncepčního celku 

Jihočeský koncepci má (2006) Středočeský 

čeká na schválení národní 

koncepce, z té pak bude 

vycházet 

Liberecký koncepci má Jihomoravský koncepci nemá 

Pardubický koncepci má Karlovarský koncepci nemá 

Moravskoslezský koncepci má Plzeňský koncepci zpracovává 

Královehradecký koncepci má 

   

Zdroj: Transparency International (2016) 

Jako pozitivní moment je nutno brát, že většina krajů i přesto, že dosud neměli 

povinnost koncepce tvořit, koncepci má. Otázkou tedy zůstává jak je koncepce kvalitní 
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a jak probíhá její naplňování, popřípadě kontrola. Například zástupci kraje Jihočeského 

tu svou naposledy aktualizovali v roce 2006. (Transparency International, 2016) Do 

června roku 2018 mají všechny kraje čas na to, aby své koncepce podpory sportu 

vytvořili a s nimi i nastavili ukazatele, pomocí kterých budou měřit, jak jsou jimi 

vytyčené cíle naplňovány. 

 

I obcím stanovuje zákon o podpoře sportu jejich působnost: (Zákon č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, 2017) 

a) zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a 

poskytnout je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrola účelného využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Stejně jako kraje, tak i obce by ze zákona měly tvořit plány a koncepce rozvoje sportu. 

Tyto koncepce pak vyúsťují v grantovou a negrantovou politiku. V dnešní době jsou 

obce nejvýznamnějším veřejným zdrojem sportovních subjektů, bez jejich financí by 

velká většina sportovní činnosti nemohla vůbec fungovat. To je dokládáno následujícím 

grafem, který vyjadřuje podíly jednotlivých institucí na financování českého sportu. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Výdaje do oblasti sportu na úrovni obcí 
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Graf č. 2: Jak přispívá na sport státní správa? 

 

 Zdroj: KPMG (2009) 

Podle Hobzy a Hodaněho jdou 2-3% obecních prostředků na rozvoj sportu a 

tělovýchovy. Protože jedním z úkolů obcí je i zabezpečení výstavby sportovní 

infrastruktury, v případě takových projektů je pak podíl sportovních výdajů i 

několikanásobně vyšší. (Hobza, Hodaň, 2010, s. 100) 

„Nejvyššími výdaji v municipálních rozpočtech jsou provozní a investiční podpora 

stadionů (plaveckých, zimních), podpora aqvaparků, vodních ploch, center volného 

času atd. Tyto výdaje jsou obvykle rozpočtovány a plánovány do organizací zřizovaných 

městem, často nazvaných „Sportovní a tělovýchovná zařízení města“, „Volnočasová 

zařízení města“ a podobně.“ (Hobza, Hodaň, 2010, s. 98) 

 

Již několikrát bylo výše probíráno financování českého sportu z loterií. V minulosti 

představovali loterie, sázkové, hazardní a podobné hry významný přísun prostředků do 

sportu. Ale jak je tomu dnes? Po několika novelách zákona v roce 2011 byly odvody na 

veřejně prospěšné účely zrušeny a místo toho byly odváděny do státního a obecních 

rozpočtů. V roce 2013 přišla další novinka, a to, že loterijní společnosti mohou uplatnit 

slevu na dílčím odvodu z kurzových sázek. Část výtěžku (25% ze všech odvodů) mohou 

69% 

15% 

7% 

8% 

1% 

obce 

MŠMT 

ostatní ministerstva 

krajské úřady 

regionální rady 

3.2.6 Výdaje do oblasti sportu z loterijních činností  
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totiž darovat přímo Českému olympijskému výboru na sportovní a tělovýchovné účely. 

Kolik prostředků se v tomto období dostalo ČOV shrnuje tabulka č. 4.  

Tabulka 4: Příjmy ČOV z odvodů z loterií v letech 2014 – 2016 

2014 443,6 mil. Kč 

2015 525, 3 mil. Kč 

2016 661, 8 mil. Kč 

 

Zdroj: Loterie pro sport (2017) 

Poslední novela z června 2016, která nabyla účinnosti k 1.1.2017, sice zvýšila daňovou 

sazbu, ale zrušila možnost loterijních společností odvádět čtvrtinu výnosů přímo na 

sport, respektive ČOV. „Jako kompenzaci ministryně školství a ministr financí přislíbili 

do návrhu státního rozpočtu pro rok 2017 zakotvit na sport celkem 6 miliard korun, 

jejichž součástí bude také 500 milionů jako kompenzace za zrušené loterijní odvody.“ 

(Loterie pro sport, 2017) Nyní sportovci musí doufat v navýšení státního rozpočtu na 

sport, protože další změny ohledně loterijních odvodů a sportu jsou v nedohlednu. 

Příjemnou zprávou je schválení několika neinvestičních programů MŠMT a objemu 

alokovaných financí v únoru 2018, které potvrdilo příslib o navyšování prostředků na 

podporu sportu. 
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4 METODOLOGIE 
 

Tato kapitola se věnuje metodám, které budou použity k vypracování analytické části 

této diplomové práce. Bude tedy rozebrána analýza dat sekundárních, která jsou 

základem pro výpočty závislostí hodnotících kritérií a příjmů z neinvestičních programů 

a korelační a regresní analýza s využitím nástrojů programu MS Office Excel. 

4.1 Analýza sekundárních dat 

Míra korelace zkoumaná v této diplomové práci bude podle definice Karlíčka (2013) 

výzkumem z dat sekundárních. 

„Sekundární výzkum, který je nazýván „výzkum od stolu“, využívá zdroje, které byly už 

v minulosti shromážděny za jiným účelem. Může se jednat o databáze, časopisy, ročenky 

či statistické údaje. Informace ze sekundárního výzkumu má firma k dispozici a to 

většinou zdarma či za poplatek.“ (Karlíček a kol., 2013, s. 34) 

Zdrojem sekundárních dat budou účetní a úřední dokumenty Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a Českého badmintonového svazu. Obecně Hendl (2005) za 

dokument považuje: „ taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným 

než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum. Výzkumník se tedy 

zabývá tím, co je k dispozici, ale musí to vyhledat.“ (Hendl, 2005,  

s. 204) 

Dle Hendla (2005) je rozlišováno šest kategorií dat, a to: osobní dokumenty, úřední 

dokumenty, archivní data, výstupy masových médií, virtuální data a předmětná data. 

Pro tuto diplomovou práci jsou relevantní pojmy úřední dokumenty – žádosti o finanční 

prostředky z dotačních programů a rozhodnutí vydaná MŠMT jsou úředními dokumenty 

vznikajícími přímo v těch institucích. Archivní data – data ve formulářích a na 

daňových přiznáních jsou kvantitativní podobou skutečností a mají uchovat číselné 

údaje o udělených prostředcích v minulosti. Virtuální data – to je souhrnný pojem pro 

informace nacházející se na internetu a dostupné online, proto tento pojem musíme 

zmínit i v případě této diplomové práce, protože výzvy a metodiky všech vypsaných 

neinvestičních programů byly publikovány právě touto cestou. 



30 

 

Pro analytickou část této diplomové práce budou požity dokumenty z dvou hlavních 

zdrojů. Zaprvé to budou materiály týkající se neinvestičních programů přímo 

z oficiálního webového portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

dostupného na adrese www.msmt.cz. Zadruhé pak dokumenty přímo z kanceláře vedení 

Českého badmintonového svazu. Konkrétně všechny žádosti o finanční prostředky 

z jednotlivých dotačních programů, obdržená rozhodnutí o jejich přidělení a některé 

účetní výkazy.  

 

4.2 Korelační a regresní analýza 
 

V analytické části této diplomové práce bude zjišťována míra korelace hodnotících 

kritérií dotačních neinvestičních programů MŠMT na celkových příjmech Českého 

badmintonového svazu právě z těchto programů. K tomu bude zapotřebí použít 

statistickou metodu – korelační a regresní analýzu. 

Regrese je vyšetřování závislosti závisle proměnné na jedné či více nezávisle 

proměnných veličinách. (Zvára, 1989) Nezávisle proměnné stojí na straně příčin, 

naopak závisle proměnné na straně následků. V případě regrese chceme na základě 

známých hodnot jedné či několika veličin předpovídat hodnotu veličiny závislé. (Zvára, 

1989) V analýze korelační bývá důraz kladen více na zjišťování intenzity měřené 

závislosti než na zkoumání příčin. (Hindls a kol., 2002) 

Jak korelační, tak regresní analýza jsou využívány k poznání a popisu statistických 

závislostí. Obecně rozlišujeme dva hlavní druhy závislostí – pevné a volné závislosti. 

Pevnou závislostí popisujeme případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt 

jevu druhého (a naopak). Pravděpodobnost tohoto jevu je jistá, vyjadřujeme ji tak 

hodnotou jedna. V případě volné závislosti pak výskyt prvního jevu pouze zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu jevu druhého, ale nepodmiňuje ho nezbytně jako u závislosti 

pevné. (Zvára, 2004) 

V případě této diplomové práce, kdy zkoumáme závislost hodnot hodnotících kritérií na 

celkovém objemu prostředků z neinvestičních programů tak půjde o závislost volnou. 

Pozitivní navýšení hodnoty kritéria pravděpodobně způsobí i navýšení finančních 
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prostředků z programu MŠMT, vzhledem k dalším skutečnostem hodnocení ji ale 100% 

nepodmiňuje. (Hindls a kol., 2002) 

Výpočty v analytické části budou sledovat více proměnných, půjde tak o vícenásobnou 

regresi. Budou to závislé proměnné neboli regresandy a více nezávisle proměnných 

neboli regresorů. (Zvára, 1989) Nezávisle proměnnými v tomto konkrétním případě 

výzkumu budou hodnoty hodnotících kritérii a objemy financí rozdělovaných 

v jednotlivých neinvestičních programech. To jsou hodnoty, které budou získány 

analýzou sekundárních dat. Předpokládejme však, že na těchto proměnných bude 

záviset výše prostředků obdržených ČBaS z neinvestičních programů, tu tedy 

označujeme v tomto případě za závislou proměnnou. 

V tomto výzkumu budou nejprve zjišťovány hodnoty korelačního koeficientu, který 

určuje právě sílu závislosti proměnných (Zvára, 2004), „ je numerickou mírou síly 

vztahu. U tohoto vztahu pak určujeme jeho sílu a směr.“ (Neubauer a kol, 2016, s. 67) 

Korelační koeficient nabývá hodnot od -1 do 1. 

Pokud se hodnota korelačního koeficientu blíží k -1, znamená to, že závislost je silná, 

ale nepřímá. Například vztah výkonnosti počítače a času, za který počítač úlohu 

zpracuje. Tedy čím vyšší výkon, tím kratší čas. 

Pokud se korelační koeficient pohybuje kolem hodnoty 0, znamená to, že závislost mezi 

hodnotami není téměř žádná. Například výkon počítače a jeho barva. 

Pokud je korelační koeficient blíže k číslu 1, znamená to, že závislost sledovaných 

proměnných je silná a přitom přímá. (Beaumont, 2012) Ve vztahu výkonu počítače a 

počtu úloh, které zvládne vyřešit za hodinu. Čím vyšší výkon, tím více vyřešených úloh. 

(Neubauer a kol. 2016) 

Protože proměnných na straně příčin bude více, bude k výpočtu korelačního koeficientu 

použit statistický nástroj aplikace MS Office Excel – vícenásobná regrese. 

 

 

4.2.1 Korelační koeficient 
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Nasbíraná data využijeme i k predikování možné budoucnosti. Na základě údajů z let 

2012 – 2016 budou dalším doplňkem MS Office Excel – Řešitelem určeny regresní 

koeficienty. Řešitel bude použit z toho důvodu, že na rozdíl od nástroje Regrese 

umožňuje model rozšířit i o nastavení podmínek, za kterých má model počítat. 

Jednoduchým dosazením získaných regresních koeficientů a nezávisle proměnných do 

následujícího vzorce pak můžeme predikovat objem peněžních prostředků (závisle 

proměnnou), který může sportovní svaz získat, pokud by hodnotící kritérium dosáhlo 

modelové hodnoty a v daném neinvestičním programu byla rozdělována předpokládaná 

částka. 

               

kde 

K1 = regresní koeficient 1 

K2 = regresní koeficient 2 

K3 = regresní koeficient 3 

HK = hodnota hodnotícího kritéria neinvestičního programu 

P = celkový objem peněžních prostředků rozdělovaných v daném neinvestičním 

programu 

 

4.3 Zkoumaná data 
 

Pro výpočty v analytické části této diplomové práce byla nasbírána data přímo 

z dokumentů Českého badmintonového svazu. Výše zmíněné vztahy a závislosti tak 

mohou být měřeny pouze u těch neinvestičních programů, do kterých ČBaS své žádosti 

podal. V měřeních závislosti budou dvě nezávisle proměnné a jedna závisle proměnná. 

První nezávisle proměnnou bude pro každé kritérium celkový objem finančních 

prostředků rozdělovaný v daném programu pro daný rok. Druhou pak konkrétní nabytá 

hodnota hodnotícího kritéria v případě ČBaS v daném roce, a to: údaj o počtu 

registrovaných sportovců, údaj o počtu registrovaných dětí a mládeže, počet hráčů 

zařazených do regionálních sportovních center, počet hráčů v národním reprezentačním 

týmu a úspěšnost českých reprezentantů na vrcholných soutěžích. Předpokládáme, že 

4.2.2 Předpověď modelové situace 
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tyto dvě nezávisle proměnné určují závisle proměnnou, to je v tomto případě objem 

financí získaný ČBaS z daného dotačního programu v daném roce. (Tyto data shrnují 

přehledně tabulky č. 7, 13, 20, 28 a 32.) 

Protože se počet vyhlašovaných programů během let měnil, následuje přehled 

vypsaných neinvestičních programů určených sportovním národním svazům jako 

žadatelům v jednotlivých letech. Tučně jsou pak zvýrazněny ty programy, ve kterých 

podal žádosti ČBaS a budou dále rozebrány v analytické části. 

 

Roky 2012, 2013, 2014: 

Program I Sportovní reprezentace České republiky 

Program II Sportovně talentovaná mládež 

Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení 

Program V Organizace sportu 

Rok 2015: 

Program I Sportovní reprezentace České republiky 

Program II Sportovně talentovaná mládež 

Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení 

Program V Činnost sportovních svazů 

Program VI Významné sportovní akce 

Program VII Zdravotně postižení sportovci 

Rok 2016: 

Program I Sportovní reprezentace České republiky 

Program II Sportovně talentovaná mládež 

Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení 

Program V Činnost sportovních svazů 

Program VI Významné sportovní akce 

Program VII Zdravotně postižení sportovci 

Program X Projekty sportování veřejnosti 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

V praktické části této diplomové práce bude nejprve v krátkosti představen Český 

badmintonový svaz, jehož vedení souhlasilo s poskytnutím interních dat pro potřeby 

této práce. Dále budou konkrétně představeny všechny neinvestiční programy MŠMT, 

do kterých podávají národní sportovní svazy své žádosti o finanční prostředky a 

následně jednotlivá kritéria, která hrají roli při vyhodnocování žádostí o podporu. Na 

základě dat ČBaS bude měřena míra závislosti jednotlivých vybraných kritérií na výši 

příjmů z neinvestičních programů. Na základě zjištěných závislostí budou predikovány 

možné modelové situace případu ČBaS. 

5.1 Český badmintonový svaz, z.s. 
 

Český badmintonový svaz, z.s. je národní sportovní střešní organizací pečující o 

všechny hráče badmintonu - o mladé sportovní talenty, národní reprezentanty, 

v posledních letech nově i o parabadmintonisty, zajišťuje náborové akce, vzdělávání 

trenérů a rozhodčích, stará se o propagaci a publicitu badmintonu v Čechách, o průběh 

tuzemských soutěží jednotlivců i družstev, je také jediným českým zástupcem 

v nadnárodních badmintonových federacích Badminton Europe a Badminton World 

Federation a mnoho dalšího. 

Historie badmintonu v našich zemích se začala psát v roce 1957, kdy v Praze vznikly 

první oddíly: TJ Spoje Praha a klub na Vysoké škole železniční. V lednu 1958 byl 

uspořádán první turnaj v tělocvičně Spojů Praha na Žižkově. Rozvoji badmintonu u nás 

pomohla i náhoda – v Praze začali studovat dva skvělí reprezentanti Indonésie, Chandra 

a Ismail Laurin. Díky jejich trenérské i hráčské činnosti se čeští hráči seznamovali 

s badmintonem na světové úrovni. Za „otce československého badmintonu“ je 

považován pan Josef R. Beneš, který jako první přeložil pravidla, byl dlouholetým 

trenérem, skvělým metodikem a propagátorem tohoto sportu. V roce 1967 se 

Československo stává jedním ze zakládajících členů Evropské badmintonové unie 

(EBU) a také vstupuje do Světové badmintonové federace (IBF). (Mendrek, Novotná 

2007) 

5.1.1 Historie badmintonu v Čechách 
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1992 – Tomasz Mendrek a Eva Lacinová se zúčastnili letních olympijských her 

v Barceloně 

1997 – české juniorské družstvo se umístilo na 2. místě na Polonia Cupu (Mistrovství 

Evropy juniorů do 17 let) 

1998 – Jan Fröhlich obsadil 9. místo na Mistrovství světa juniorů ve dvouhře 

2005 – Pavla Janošová a Kristína Ludíková získaly bronzovou medaili na Mistrovství 

Evropy juniorů, Janošová ve dvouhře, Ludíková ve čtyřhře spolu s Běloruskou Olgou 

Konon 

2007 – Kristína Ludíková se stala spolu s Běloruskou Olgou Konon juniorskou mistryní 

Evropy ve čtyřhře dívek 

2008 – Petr Koukal a Kristína Ludíková se zúčastnili letních olympijských her 

v Pekingu 

2012 - Kristína Gavnholt obsadila 5. místo ve dvouhře na mistrovství Evropy 

jednotlivců 

2012 – Petr Koukal a Kristína Gavnholt se zúčastnili letních olympijských her v 

Londýně, Petr Koukal se stal vlajkonošem české výpravy 

2013 – Adam Mendrek obsadil 5. místo ve dvouhře na Mistrovství Evropy juniorů 

2014 – Petr Beran ve dvouhře juniorů a pár Petr Beran - Jan Louda získali bronzovou 

medaili na Mistrovství Evropy juniorů do patnácti let  

2017 - Český reprezentační tým obsadil 5. místo na Mistrovství Evropy juniorů, v 

soutěži jednotlivců obsadili toto umístění Jan Louda, Ondřej Král a Tereza Švábíková 

ve dvouhře a páry Petr Beran - Ondřej Král a Matěj Hubáček - Jan Somerlík  

2017 - Jan Louda se stal nejlepším evropským hráčem na světovém žebříčku juniorů 

2017 – Česká republika hostila Mistrovství Evropy kategorie U17  

 

Veškerá činnost je prováděna na třech úrovních. Nejnižší úrovní jsou oddíly a kluby – 

ty přímo pracují s mládeží a hráči všech výkonnostních úrovní. Druhým stupněm jsou 

oblasti. Česká republika je rozdělena na 8 oblastí (západočeská, severočeská, jihočeská, 

středočeská, východočeská, severomoravská, jihomoravská, Praha), každá oblast má 

vlastní výkonný výbor v čele s předsedou. Oblasti jsou zodpovědné za řízení nižších 

5.1.2 Největší úspěchy českého badmintonu 

5.1.3 Organizace činnosti ČBaS 
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týmových soutěží a kvalifikačních turnajů v dané oblasti, zajištění činnosti regionálních 

sportovních center, školení trenérů apod. V některých směrech činnosti, jako jsou třeba 

náborové akce, záleží na vlastní iniciativě oblastního výkonného výboru, který je 

schopný zajistit dodatečné prostředky pro další rozvoj (např. z dotačních fondů 

příslušných krajů). Na vrcholu všeho je Český badmintonový svaz, v jeho čele stojí 

předseda (2018 – Martin Osička), výkonný výbor složený z volených členů, správní 

rada osmi předsedů oblastí a odborné komise (sportovně-technická, ekonomická, 

marketingová, komise rozhodčích atd.). 

 

Z pohledu programů MŠMT a rozdělování finančních prostředků sportovním svazům je 

také rozhodující, o jaký sport se vlastně jedná. Badminton je již dlouhou dobu sportem 

olympijským a celosvětově velmi rozšířeným, v mezinárodní badmintonové federaci 

BWF je sdruženo přes 170 národních svazů. Z pohledu MŠMT (Programu V. – Činnost 

sportovních svazů) tak spadá do skupiny tzv. TOP sportovních svazů. V letech 2012-

2014 to bylo TOP 80 svazů, od roku 2015 je to již jen TOP 62. Všechny sportovní 

subjekty podporované Programem V. můžeme rozdělit do tří skupin. V první skupině 

jsou ČOV a ty největší národní svazy jako Fotbalová asociace České republiky nebo 

Český svaz ledního hokeje, druhou skupinou jsou právě svazy TOP 62 a ve třetí skupině 

jsou sporty méně populární, s menší členskou základnou. Příslušenství ke skupině TOP 

62 tak zajišťuje solidní výši příspěvků z dotačních programů. 

 

Obecně jsou národní sportovní svazy závislé na veřejných financích. Jinak tomu není 

ani v případě Českého badmintonového svazu. V následujícím grafu č. 3 můžeme na 

sledovaném pětiletém období pozorovat trend snižování podílu příjmů z neinvestičních 

programů MŠMT na celkových příjmech ČBaS. V roce 2012 tvořili programové 

prostředky 81% všech příjmů ČBaS, v roce 2016 to už bylo „jen“ 51%. 

 

5.1.4 Zařazení ČBaS z pohledu dotací 

5.1.5 Financování aktivit ČBaS 
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Graf č. 3: Podíl příjmů z neinvestičních programů MŠMT na celkových příjmech 

Českého badmintonového svazu, z.s. v letech 2012 - 2016 

 

  

5.2 Neinvestiční programy pro národní sportovní svazy 
 

Jak je již zmíněno v teoretické části této diplomové práce, programy státní podpory 

sportu jsou vypisovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem 

naplňování Koncepce státní podpory sportu. Tato kapitola se bude věnovat již jen těm 

programům, které jsou určené národním sportovním svazům jako žadatelům. U 

jednotlivých programů budou zvolena sledovaná kritéria, vypočten jejich korelační 

koeficient k výši příjmů svazu z toho programu a následně bude namodelována možná 

budoucnost. Bude předpokládáno, že pro následující roky se objem prostředků 

alokovaný v jednotlivých programech nebude příliš lišit od objemu prostředků 

rozdělovaných v roce 2018, který již byl MŠMT schválen v únoru 2018. Dále budou 

uvažovány optimističtější či realističtější situace změny kritéria u případu ČBaS, 

z těchto dat pak pomocí regresních koeficientů bude vypočten případný budoucí objem 

prostředků, který by ČBaS mohl obdržet z neinvestičních programů. 
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5.3 Program I. – Sportovní reprezentace ČR 
 

Program I. má naplňovat body z národní koncepce podpory sportu jako je zajištění 

účasti sportovní reprezentace ČR a šíření dobrého jména ČR prostřednictvím sportovní 

reprezentace. Prostředky z Programu I. jsou určeny na přípravu národních reprezentantů 

v kategorii dospělí i junioři a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích 

(Olympijské hry, Paralympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, 

Univerziády, mezinárodní soutěže pod patronací Mezinárodního a Evropského 

olympijského výboru a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže), prostřednictvím 

vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému státní sportovní 

reprezentace. 

Oprávněnými žadateli o prostředky z Programu I. jsou pouze národní sportovní svazy 

s celostátní působností, které jsou členy příslušných mezinárodních federací, které 

zastřešují minimálně 20 členů. (MŠMT, 2012) Český badmintonový svaz je od roku 

1967 členem Světové badmintonové federace, která v roce 2016 čítala 173 členských 

států. 

V letech 2012, 2013 a 2014 zahrnoval Program I. i podporu pořadatelství významných 

sportovních akcí v ČR. Od roku 2015 byl na tyto účely vypsán další program, a to 

Program VI. – Významné sportovní akce. To vysvětluje meziroční pokles objemu 

prostředků v Programu I., který je zřejmý z tabulky č.5. 

Tabulka č. 5: Objem finančních prostředků rozdělených v Programu I. v letech  

2012 – 2016 v tisících Kč 

2012 2013 2014 2015 2016 

369 392 368 392 361 509 298 499 249 912 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů vydaných rozhodnutí MŠMT 

Každá žádost do Programu I. musí obsahovat informace, které jsou dále posuzovány a 

hodnoceny. Jsou to údaje o počtu hráčů zařazených do dospělé i juniorské reprezentace, 

o počtu členů mezinárodní sportovní federace, přehled výsledků reprezentantů za 

minulé období, kalendář akcí, kterých se bude reprezentace účastnit, plány 

reprezentační přípravy atd. Objem dotace z Programu I. závisí tedy na mnoha 

ukazatelích, na základě předchozího výčtu byla pro tuto práci vybrána první dvě 



39 

 

hodnotící kritéria, a to kritérium národní reprezentace a úspěšnosti národní 

reprezentace. 

 

V případě tohoto hodnotícího kritéria bude měřeno, zda počet hráčů zařazených do 

národního reprezentačního týmu ovlivňuje objem obdržených prostředků z Programu I. 

Každý hráč v reprezentaci znamená dodatečné náklady pro národní svaz – letenky, 

ubytování, startovné na každém turnaji. Přinese tedy navýšení hráčů zařazených do 

reprezentace i adekvátní navýšení příjmů z programu? Tabulka č. 6 uvádí údaje o 

počtech členů české badmintonové reprezentace. 

Tabulka č. 6: Počet hráčů zařazených do české badmintonové reprezentace v letech  

2012 - 2016 

Reprezentanti ČR 2012 2013 2014 2015 2016 

dospělí 20 20 15 15 15 

junioři 6 4 9 9 15 

CELKEM 26 24 24 24 30 

 

Zdroj: ČBaS, 2017 

Tabulka č. 7 shrnuje všechna sesbíraná data potřebná pro zjištění korelačních a 

regresních koeficientů. Ve druhém sloupci celkový počet reprezentantů ČR 

v badmintonu, ve třetím sloupci celkový objem peněz (v Kč) rozdělovaný MŠMT 

v Programu I. v daném roce a v posledním sloupci částka (v Kč), kterou z Programu I. 

obdržel Český badmintonový svaz. 

Tabulka č. 7: Data pro vícenásobnou regresi hodnotícího kritéria národní reprezentace 

Rok Počet reprezentantů Program I. Obdrženo 

2012 26 369392000 1291300 

2013 24 368392000 1347300 

2014 24 361509000 1786100 

2015 24 298499000 1228500 

2016 30 249912000 1357300 

 

Na data v tabulce č. 7 byl použit statistický nástroj MS Office Excel – Regrese. 

Výsledkem je tabulka č. 8. V prvním řádku hodnota „Násobné R“ je hodnotou 

5.3.1 Kritérium národní reprezentace 
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korelačního koeficientu, určuje nám tedy směr a sílu závislosti. Hodnota 0,311 značí, že 

se zvyšující se hodnotou obou nezávisle proměnných roste i objem získaných financí, 

intenzita závislosti se však na škále od 0 do 1 řadí mezi ty nižší. 

Tabulka č. 8: Výsledek vícenásobné regrese dat tabulky č. 7 

Násobné R 0,311567229 

Hodnota spolehlivosti R 0,097074138 

Nastavená hodnota spolehlivosti R -0,805851723 

Chyba stř. hodnoty 296615,8315 

Pozorování 5 

 

Pro účely predikce byl v MS Office Excel využit další doplněk – Řešitel. Ten na 

základě nashromážděných dat vypočítal koeficienty v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Koeficienty Řešitele pro předpověď modelových situací kritéria národní 

reprezentace 

Koeficient členské základny 24253,63929 

Koeficient Programu V. 0,002365651 

Základ 0 

 

Pomocí koeficientů Řešitele můžeme stanovit následující předpovědi. Pokud by v roce 

2019 MŠMT rozdělovalo v Programu I. 690 000 000 Kč, stejně jako odsouhlasilo na 

rok 2018, pak by při zachování počtu 30 reprezentantů Český badmintonový svaz 

pravděpodobně obdržel 2 359 909 Kč. Navýšení oproti roku 2016 je tak způsobeno 

pouze navýšením celkového objemu financí alokovaných do Programu I. Potenciální 

rozšíření reprezentace o další tři, respektive šest hráčů by přineslo maximálně  

2 505 431 Kč. To znamená, že rozšíření týmu o další tři hráče by přineslo dodatečných 

cca 70 000 Kč. Dle informací Sekretariátu ČBaS jsou náklady na jednoho reprezentanta 

výrazně více než 70 000 Kč ročně. Rozšiřování národního týmu tak není tou správnou 

cestou sportovního svazu, jak vylepšit svou finanční situaci. 

Tabulka č. 10: Predikce příjmů z Programu I. v modelových situacích kritéria národní 

reprezentace 

Rok Počet reprezentantů Program I. Předpověď 

2019 30 690000000 2359909 

2019 33 690000000 2432670 

2019 36 690000000 2505431 
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Česká republika je ve světě spíše badmintonovým „trpaslíkem“, na evropské scéně patří 

k těm průměrným. Medaili ze světové akce nenajdeme v české historii žádnou, na 

evropských šampionátech bodují spíše juniorští reprezentanti v kategoriích U13 či U15. 

MŠMT samozřejmě hodnotí i sportovní úspěšnost, ale zohledňuje pouze výsledky 

z olympijských her, světových a evropských šampionátů dospělých i juniorů. V případě 

juniorů však započítává pouze výsledky v nejvyšší juniorské kategorii, v badmintonu je 

to kategorie U19. Bronzová medaile Berana a Loudy z Mistrovství Evropy U13 je sice 

dobrým sportovním výsledkem, MŠMT jí ale v příspěvku svazu nijak nezohlední. 

Hodnotitelé žádostí používají k vyčíslení sportovních výsledků následující tabulku  

č. 11. 

Tabulka č. 11: Bodovací tabulka MŠMT pro hodnocení žádostí Programu I. 

Soutěž/Umístění 1. 2. 3.-4. 5.-8. 9.-16. 

OH, MS 20 16 13 7 2 

ME, MSJ 10 8 6,5 3,5 1 

MEJ 7,5 6 4,5 2,5 0,8 

 

Zdroj: MŠMT, 2012 

Na základě této bodovací tabulky byla vytvořena tabulka č. 12, která shrnuje všechny 

bodované výsledky českých badmintonistů v letech 2012 – 2016. Nutno zdůraznit, že 

pro žádost na rok 2012 jsou použity sportovní výsledky z roku 2011, pro žádost na rok 

2013 úspěchy z roku 2012 atd. Maximem je tak umístění mezi nejlepšími osmi hráči/ 

páry v Evropě, respektive mezi nejlepšími šestnácti juniory na světě. Můžeme 

pozorovat i pozitivní trend, že úspěchů českého badmintonu přibývá. To může být 

dobrým příslibem do budoucnosti, jak z hlediska sportovního, tak i finančního. 

 

 

 

 

 

5.3.2 Kritérium úspěšnosti národní reprezentace 
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Tabulka č. 12: Přehled bodově hodnocených úspěchů českých reprezentantů 

Rok Turnaj Umístění Disciplína/ Hráči Body 

2012 

čeští hráči nedosáhli žádného 

bodovaného umístění     0 

Celkem bodů 0 

2013 Mistrovství Evropy 5.-8. WS - Gavnholt 3,5 

  Mistrovství světa juniorů 9.-16. MS - Mendrek 1 

Celkem bodů 4,5 

2014 Mistrovství Evropy juniorů 5.-8. MS - Mendrek 2,5 

  Mistrovství Evropy juniorů 9.-16. WS - Černá 0,8 

  Mistrovství Evropy juniorů 9.-16. XD - Janáček, Černá 0,8 

Celkem bodů 4,1 

2015 Mistrovství Evropy 9.-16. MS - Koukal 1 

  Mistrovství Evropy 5.-8. WS - Gavnholt 3,5 

Celkem bodů 4,5 

2016 Mistrovství Evropy juniorů 9.-16. WD - Fuchsová, Švábíková 0,8 

  Mistrovství Evropy juniorů 9.-16. XD - Hubáček, Světničková 0,8 

  Mistrovství Evropy juniorů 9.-16. XD - Holub, Šikalová 0,8 

  Evropské hry 5.-8. MS - Koukal 3,5 

  Evropské hry 9.-16. WS - Gavnholt 1 

  Evropské hry 5.-8. XD - Bitman, Bášová 3,5 

Celkem bodů 10,4 

 

Legenda k tabulce č. 12: 

MS = dvouhra mužů 

WS = dvouhra žen 

WD = čtyřhra žen 

XD = smíšená čtyřhra 

Všechna data pro výpočet koeficientů kritéria úspěšnosti národní reprezentace jsou 

obsažena v tabulce č. 13. V druhém sloupci bodová hodnota sportovních úspěchů, ve 

třetím opět objem alokovaných financí v Programu I. a nakonec částka obdržená ČBaS. 
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Tabulka č. 13: Data pro vícenásobnou regresi hodnotícího kritéria úspěšnosti národní 

reprezentace  

Rok Úspěšnost reprezentace Program I. Obdrženo 

2012 0 369392000 1291300 

2013 4,5 368392000 1347300 

2014 4,1 361509000 1786100 

2015 4,5 298499000 1228500 

2016 10,4 249912000 1357300 

 

Tabulka č. 14: Výsledek vícenásobné regrese dat tabulky č. 13 

Násobné R 0,603468198 

Hodnota spolehlivosti R 0,364173867 

Nastavená hodnota spolehlivosti R -0,271652267 

Chyba stř. hodnoty 248907,205 

Pozorování 5 

 

V tabulce č. 14 můžeme vidět, že hodnota koeficientu závislosti pro toto hodnotící 

kritérium je 0,603. Se zohledněním rozdělovaného objemu financí v programu to značí 

opět pozitivní závislost, stejně jako tomu bylo u kritéria předchozího. Koeficient je ale 

téměř dvojnásobný, to znamená, že síla závislosti je silnější než v předešlém případě. 

Pro předpověď možné budoucnosti bude kalkulováno s jedním optimistickým a jedním 

pesimistickým předpokladem. V horším případě je to zisk jedné bronzové medaile na 

juniorském Mistrovství Evropy a již jisté 5.-8. místo družstva mužů na Mistrovství 

Evropy, které obsadilo v únoru 2018. V lepším případě přibude ještě další evropská 

medaile a jedna z našich juniorských nadějí se dokáže probojovat mezi posledních 

šestnáct na prvních Olympijských hrách mládeže, které se konají na podzim 2018 

v Argentině. 
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Tabulka č. 15: Modelové situace úspěšností české badmintonové reprezentace 

Rok Turnaj Umístění Disciplína Body 

2019 Mistrovství Evropy juniorů 3.-4. WS 4,5 

  Mistrovství Evropy juniorů 3.-4. WD 4,5 

  Olympijské hry mládeže 9.-16. WS 1 

  Mistrovství Evropy 5.-8. tým mužů 3,5 

Celkem 13,5 

2019 Mistrovství Evropy juniorů 3.-4. WS 4,5 

  Mistrovství Evropy 5.-8. tým mužů 3,5 

Celkem 8 

 

Tabulka č. 16: Koeficienty Řešitele pro předpověď modelových situací kritéria 

úspěšnosti národní reprezentace 

Koeficient úspěšnosti reprezentace 44404,9424 

Koeficient Programu I. 0,003626281 

Základ 0 

 

V tabulce č. 17 je možné pozorovat, že i menší bodový zisk než v roce 2016 by 

znamenal více než dvojnásobný příjem prostředků z Programu I. díky jeho celkovému 

navýšení. Jaká bude celková částka, však závisí jen na výsledcích českých 

reprezentantů. V případě optimistického modelového předpokladu je to více než  

3 miliony Kč. 

Tabulka č. 17: Predikce příjmů z Programu I. v modelových situacích kritéria 

úspěšnosti národní reprezentace 

Rok Úspěšnost reprezentace Program I. Předpověď 

2019 8 690000000 2857374 

2019 13,5 690000000 3101601 

 

Závěrečným doporučením národním sportovním svazům k Programu I. tak bude 

soustředit se spíše na kvalitu, než na kvantitu. Úspěšný český reprezentant přinese více 

finančních prostředků z dotací, než podpora několika podprůměrných hráčů. 
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5.4 Program II. – Sportovně talentovaná mládež 
 

Je vyhlášen za účelem naplnění národních cílů jako je podpora talentované mládeže, 

zajištění co nejširší reprezentační přípravy a k rozvoji regionálních a místních 

sportovních center. Program II. je zaměřen na podporu přípravy sportovních talentů ve 

sportovních centrech – vrcholových sportovních centrech mládeže, ve sportovních 

centrech mládeže a ve sportovních střediscích, jejichž provoz zabezpečují příslušné 

sportovní svazy. Dále je z tohoto programu podporován celostátní projekt Olympiáda 

dětí a mládeže. 

Tabulka č. 18: Objem finančních prostředků v Programu II. v letech 2012 – 2016 v  

tisících Kč 

2012 2013 2014 2015 2016 

332 000 332 000 330 000 316 909 225 402 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů vydaných rozhodnutí MŠMT 

Oprávněnými žadateli Programu II. jsou národní sportovní svazy s celostátní 

působností, které jsou zařazeny v dlouhodobé evidenci a plní podmínky sportovní 

reprezentace MŠMT. S žádostí předkládají seznamy hráčů a licencovaných trenérů 

zařazených ve sportovních centrech. Zařazení hráči i trenéři musí splňovat určité 

podmínky, jinak být zařazeni nemohou. U hráčů je to mimo výkonnostního hlediska i 

minimální věk 15 let. 

Český badmintonový svaz přerozděluje obdržené prostředky z Programu II. mezi 8 

regionálních center mládeže (dnes je užíván i název Tréninkové centrum mládeže), 

které jsou zřizovány příslušnými oblastmi. Vedení jednotlivých oblastí jmenuje trenéry 

regionálního sportovního centra, kteří jsou zodpovědní za výběr a vedení hráčů 

zařazených do přípravy talentů. Trenér RSC musí být držitelem trenérské licence 

minimálně II.stupně. Finance jsou pak přidělovány jednotlivým RSC na základě 

bodového ohodnocení zařazených hráčů. Bodový systém určuje příslušná komise ČBaS. 

Český badminton, jak je popsáno v předchozím odstavci, rozhodně nezanedbává 

přípravu sportovních talentů. Kolik nadějí se připravuje v osmi tréninkových centrech, 

5.4.1 Kritérium talentované mládeže 
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shrnuje tabulka č. 19. Je také možno vypozorovat, v jaké oblasti je koncentrace talentů 

vyšší a které naopak zaostávají. 

Tabulka č. 19: Počet hráčů zařazených do Regionálních center mládeže v letech  

2012 – 2016 

RSC 2012 2013 2014 2015 2016 

Praha 24 20 36 29 29 

Střední Čechy 14 19 17 9 7 

Západní Čechy 15 16 19 10 12 

Severní Čechy 12 17 20 16 11 

Jižní Čechy 24 23 22 18 6 

Východní Čechy 12 18 24 18 7 

Jižní Morava 7 13 16 11 8 

Severní Morava 17 21 31 19 28 

CELKEM: 125 147 185 130 108 

 

Zdroj: ČBaS, 2017 

V následující tabulce jsou opět shromážděna data potřebná pro výpočet koeficientů. Ve 

druhém sloupci celkový počet mladých hráčů zařazený ve všech regionálních centrech, 

ve třetím objem finančních prostředků rozdělovaných v Programu II. v daném roce (v 

Kč) a v posledním částka, kterou z Programu II. čerpal ČBaS (v Kč). 

Tabulka č. 20: Data pro vícenásobnou regresi hodnotícího kritéria talentované mládeže 

Rok Počet hráčů v RSC Program II. Obdrženo 

2012 125 332000000 1871500 

2013 147 332000000 1767300 

2014 185 330000000 1767300 

2015 130 316909000 1767300 

2016 108 225402000 1772400 
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I v tomto případě je hodnota koeficientu korelace kladná, intenzita závislosti dosahuje 

hodnoty 0,636. Opět tedy můžeme tvrdit, že čím více hráčů zařazených do přípravy 

talentů, tím více peněz pro sportovní svaz.  

Tabulka č. 21: Výsledek vícenásobné regrese dat tabulky č. 20 

Násobné R 0,635690224 

Hodnota spolehlivosti R 0,404102061 

Nastavená hodnota spolehlivosti R -0,191795878 

Chyba stř. hodnoty 50307,88631 

Pozorování 5 

 

Pro předpověď na rok 2019 použijeme tři modelové situace, kdy svaz zaprvé nebude 

navyšován počet hráčů v RSC oproti roku 2016, zadruhé navýší jejich počet na 145, 

nebo zatřetí na 185. Všechny zohledňují celkovou částku alokovanou v Programu II. 

580 000 000 Kč, která byla již odsouhlasena pro rok 2018. Použijeme koeficienty 

Řešitele z tabulky č. 22. 

Tabulka č. 22: Koeficienty Řešitele pro předpověď modelových situací kritéria 

talentované mládeže 

Koeficient hráčů RSC 159,7057784 

Koeficient Programu II. 0,005651914 

Základ 0 

 

Tabulka č. 23: Predikce příjmů z Programu II. v modelových situacích kritéria 

talentované mládeže 

Rok Počet hráčů v RSC Program II. Předpověď 

2019 108 580000000 3295358 

2019 145 580000000 3301267 

2019 185 580000000 3307655 

 

Výsledky predikce ukazují, že i v Programu II. by Český badmintonový svaz mohl 

dosáhnout na částku převyšující 3 miliony Kč. V modelových situacích navyšujeme 

počty hráčů o desítky, možný příjem pro svaz by se však zvyšoval pouze o tisíce Kč. 

V rámci zachování kvality přípravy talentů by tak svaz neměl příliš horlivě navyšovat 

počet zařazovaných hráčů. 
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5.5 Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení 
 

V žádostech o dotace z neinvestičních programů dokládá národní sportovní svaz i 

hodnotu majetku, který vlastní. Není však obvyklé, aby sportovní svaz přímo vlastnil 

sportovní zařízení, alespoň v případě Českého badmintonového svazu tomu tak není. I 

přesto jsou oprávněnými žadateli tohoto programu pouze NNO s celostátní působností. 

Zde plní sportovní svazy úlohu střešní organizace, kdy kluby nebo oddíly, které mají ve 

vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení, vypracují projekt 

žádosti. Žádost samotnou pak ale za všechny společně podá národní svaz. Nutno 

zdůraznit, že Program IV. je určen opravdu pouze na údržbu a provoz sportovních 

zařízení, nikoli na projekty investičního charakteru, tzn. projekt nesmí zvyšovat hodnotu 

majetku. (MŠMT, 2012) 

Tabulka č. 24: Objem finančních prostředků v Programu IV. v letech 2012 – 2016 v  

tisících Kč 

2012 2013 2014 2015 2016 

125 911 154 000 154 000 144 398 147 881 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů vydaných rozhodnutí MŠMT 

 Velká většina badmintonových oddílů provozuje činnost v pronajatých školních 

tělocvičnách a halách. Dlouhá léta jsou v České republice pouze tři kluby, které mají ve 

svém vlastnictví badmintonovou halu, jsou to: Montas Hradec Králové, Badminton 

Club Kladno a TJ Sokol Veselý Brno – Jehnice. Každý z vyjmenovaných klubů 

zpracovává každoročně samostatně projekt, který odevzdá sekretariátu ČBaS. Ten na 

základě obdržených projektů zpracuje hromadnou žádost a podá ji na MŠMT. ČBaS 

případné obdržené dotační prostředky nevyužije ve svůj prospěch, rozdělí je žádajícím 

klubům dle vyhodnocení dotace ze strany MŠMT. Účetně však zůstává příjemcem 

dotace svaz. 

Podle informací ze Sekretariátu ČBaS je velmi těžké ovlivnit, který projekt bude 

podpořen a který nikoli. Rozdělení prostředků v tomto programu hodně ovlivňuje 

nastavená politika a výrazně pomáhají známosti v rozhodovací komisi a zákulisí. 

V tomto případě nebude hodnocena závislost žádného hodnotícího kritéria. Na základě 

tabulky č. 25 tak jen můžeme konstatovat, že úspěšnost žádostí velkých projektů 
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badmintonových klubů není příliš valná. S náklady na provoz a zajištění případných 

oprav tak musí pomoci nižší instance, většinou obce či města. 

Tabulka č. 25: Úspěšnost žádostí ČBaS v Programu IV. – Údržba a provoz sportovních 

zařízení v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: ČBaS, 2017 

 

5.6 Program V. – Činnost sportovních svazů 
 

Příjmy z Programu V. jsou zejména pro zástupce menších sportů existenčně důležité. 

Právě v tomto programu se rozděluje nejvíce prostředků. Obsahově je program zaměřen 

na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti zejména v souladu se zákonem o 

podpoře sportu a cílem je zabezpečení sportovní činnosti všech členů spolků. (MŠMT, 

2012) 

Oprávněnými žadateli v Programu V. jsou opět NNO s celostátní působností, které 

zajišťují pravidelnou, organizovanou sportovní činnost. (MŠMT, 2012) Náležitostmi 

žádostí jsou údaje o počtu členů mezinárodní sportovní federace, počtu registrovaných 

sportovních oddílů a klubů, počtu registrovaných hráčů, počtu stupňů organizované 

soutěže atd. Dalšími hodnotícími kritérii, na která nemá sportovní svaz vliv, jsou 

ekonomická náročnost sportu, tradice a společenské postavení sportu v České republice 

nebo zařazení sportu z hlediska mezinárodního uznání. 

Jaký objem prostředků byl alokován v Programu V. během let, vyčísluje tabulka č. 26. 

Po problémech s programovým financováním a změnách během roku 2017 byla na rok 

2018 odsouhlasena pouze pro Program V. celková částka 1 750 000 000 Kč. Toto 

násobné navýšení financí by mělo zakrýt i mezeru po výpadku financí z loterií. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové náklady projektů 1.917.313,- 240.000,- 2.280.000,- 2.100.000,- 1.000.000,- 

Požadovaná dotace 965.986,- 144.000,- 1.404.000,- 1.290.000,- 500.000,- 

Obdržená dotace 208.600,- 144.000,- 180.300,- 176.000,- 128.200,- 

Úspěšnost žádosti v % 21,6% 100% 12,8% 13,6% 25,6% 



50 

 

Tabulka č. 26: Objem finančních prostředků v Programu V. v letech 2012 – 2016 v  

tisících Kč 

2012 2013 2014 2015 2016 

979 900 780 000 780 000 672 290 726 665 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů vydaných rozhodnutí MŠMT 

Údaj o členské základně vyjadřuje, kolik lidí se danému sportu v Čechách organizovaně 

věnuje. Jak moc je sport populární a rozšířený. Vedení ČBaS každým rokem řeší 

otázku, jak členskou základnu navýšit. Velký potenciál vidí v rekreačních hráčích, kteří 

se v zimních měsících ve volném čase badmintonu věnují, ale v žádném z klubů nebo 

oddílů registrováni nejsou. Po pár průzkumech však zjistili, že takoví lidé o žádnou 

organizovanou formu sportovní činnosti zájem nemají a badminton mají pouze jako 

doplňkovou aktivitu v zimním období, kdy se nedá sportovat venku. Na druhé straně 

marketingová komise ČBaS při jednání s potenciálními partnery naráží většinou právě 

na problém nízké členské základny a malé vizibility v masových médiích. Sponzoři 

nechtějí dávat peníze do sportu, kterého se účastní pouze pár tisícovek lidí. V tabulce  

č. 27 můžeme pozorovat, že celková členská základna během sledovaného pětiletého 

období výrazněji nerostla ani neklesala. Počet členů do 18-ti let narostl o 40%, tam tedy 

potenciál k růstu máme, ale dospělých členů neustále ubývá. Otázkou tak zůstává, zda 

by se Českému badmintonovému svazu vyplatilo, za účelem rozšíření členské základny 

dospělých, zavedení jakési organizované hobby soutěže, která poběží jen v určité části 

sezony a byla by cílena na rekreační hráče badmintonu. 

Tabulka č. 27: Členská základna Českého badmintonového svazu v letech 2012 – 2016 

Členská základna 2012 2013 2014 2015 2016 

Členů celkem 6394 6701 6651 6579 6608 

z toho mládeže 2313 2253 2544 2692 3826 

 

Zdroj: ČBaS, 2017 

Nejprve se budeme zabývat kritériem celkové členské základny. Data v následující 

tabulce umožnila výpočet koeficientů násobnou regresí a funkcí Řešitele. Druhý sloupec 

5.6.1 Kritérium členské základny 
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označuje celkový počet registrovaných badmintonistů, třetí celkový objem prostředků 

rozdělovaných v Programu V. a poslední přijatou částku na účet ČBaS. 

Tabulka č. 28: Data pro vícenásobnou regresi hodnotícího kritéria členské základny 

Rok Členská základna Program V. Obdrženo 

2012 6394 979900000 4384300 

2013 6701 780000000 3654300 

2014 6651 780000000 2692700 

2015 6579 672290000 3728300 

2016 6608 726665000 3616500 

 

Tabulka č. 29: Výsledek vícenásobné regrese dat tabulky č. 28 

Násobné R 0,72147395 

Hodnota spolehlivosti R 0,52052467 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,04104933 

Chyba stř. hodnoty 590982,388 

Pozorování 5 

 

Korelační koeficient 0,722 opět značí pozitivní závislost. Potvrzuje se nám, že nárůst 

členské základny společně se zohledněním objemu rozdělovaných peněz, znamená i 

vyšší příjmy finančních prostředků, a to nejen z rozpočtů veřejných. Vysoká členská 

základna a rozšířenost sportu je pozitivem i v marketingové komunikaci svazu při 

oslovování partnerů. 

Tabulka č. 30: Koeficienty Řešitele pro předpověď modelových situací kritéria členské 

základny 

Koeficient členské základny 192,899 

Koeficient Programu V. 0,00297 

Základ 0 

 

Koeficienty Řešitele tentokrát předpovídají, že nárůst celkové členské základny o tisíc 

členů znamená přibližně 200 000 Kč navíc do svazové pokladny.  
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Tabulka č. 31: Predikce příjmů z Programu V. v modelových situacích kritéria členské 

základny 

Rok Členská základna Program V. Předpověď 

2019 7000 1750000000 6552191 

2019 8000 1750000000 6745091 

2019 9000 1750000000 6937990 

 

V případě členské základny mládeže je tomu zcela naopak než u dospělé. V posledních 

letech počet registrovaných dětí neustále roste, zájem dětí a jejich rodičů o aktivně 

strávený volný čas neutichá. Některé oddíly a kluby hlásí nedostatek trenérů, 

tréninkových prostor a přebytek dětí. Neustále jsou v běhu náborové kampaně, svaz se 

snaží o zavedení badmintonu na základních školách, v tomto směru je velmi aktivní a 

také úspěšný.  

Tabulka č. 32: Data pro vícenásobnou regresi hodnotícího kritéria členské základny 

mládeže 

Rok Členská základna mládeže Program V. Obdrženo 

2012 2313 979900000 4384300 

2013 2253 780000000 3654300 

2014 2544 780000000 2692700 

2015 2692 672290000 3728300 

2016 3826 726665000 3616500 

 

Druhý sloupec tabulky č. 32 zobrazuje údaj o počtu registrovaných členů do 18-ti let. 

Ve třetím pak údaj o alokovaných prostředcích v Programu V. a na závěr opět výše 

obdržené dotace. 

Tabulka č. 33: Výsledek vícenásobné regrese dat tabulky č. 32 

Násobné R 0,522517649 

Hodnota spolehlivosti R 0,273024693 

Nastavená hodnota spolehlivosti R -0,45395061 

Chyba stř. hodnoty 727698,0862 

Pozorování 5 

 

5.6.2 Kritérium členské základny mládeže 
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I u posledního zkoumaného kritéria členské základny mládeže vyjadřuje hodnota 

korelačního koeficientu 0,523 pozitivní závislost. Pomocí koeficientů vyhodnocených 

Řešitelem tedy bude predikováno, jaký objem prostředků by mohl svaz obdržet, pokud 

by se mu nastolený trend zvyšování členské základny dětí podařilo i nadále udržet. 

Tabulka č. 34: Koeficienty Řešitele pro předpověď modelových situací kritéria členské 

základny mládeže 

Koeficient členské základny mládeže 255,613 

Koeficient Programu V. 0,0037 

Základ 0 

 

U tohoto kritéria jsou předpovědi přívětivé. Jedna tisícovka registrovaných dětí by 

podle predikce přinesla svazu dodatečných 250 000 Kč.  

Tabulka č. 35: Predikce příjmů z Programu V. v modelových situacích kritéria členské 

základny mládeže 

Rok Členská základna mládeže Program V. Předpověď 

2019 4000 1750000000 7492631 

2019 5000 1750000000 7748244 

2019 6000 1750000000 8003858 

 

Na základě výsledků všech vypisovaných programů MŠMT tak můžeme pozorovat 

jasný záměr ministerstva, a to snahu o sportování co největšího počtu dětí. Podmínky 

většiny programů, ale i krajských a obecních dotací a grantů jsou nastaveny tak, že čím 

více dětí a mládeže je registrováno u příslušné organizace, tím více financí obdrží.  
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6 DISKUZE 
 

Úvodem bychom se měli zamyslet nad myšlenkou Transparency International 

zmiňovanou v úvodu teoretické části práce, a to že financování českého sportu je velmi 

závislé na zdrojích z českých obcí, měst a krajů a nikdo není schopen pořadně vyčíslit, 

kolik prostředků se tak vlastně sportovcům dostane. Podmínky grantů a dotací 

samosprávných celků jsou hodně různorodé a v některých případech absolutně 

netransparentní. Příspěvky sportovním oddílům a klubům z těchto zdrojů tak často 

bývají podmíněny dobrými známostmi ve vedení města. Novely zákona o podpoře 

sportu tak snad přinesou zlepšení v tomto ohledu, kdy donutí kraje i města tvořit 

koncepce podpory sportu a jasné podmínky udělování dotačních prostředků. Dočkáme 

se tak snad v brzké době kompletního přehledu o příjmech a výdajích sportovního 

prostředí v České republice a spravedlivého rozdělování dotací ve sportu.  

Na státní úrovni, na rozdíl od menších správních celků, funguje nastavené programové 

financování sportu ze státního rozpočtu již mnoho let. Za ty roky se počet vyhlášených 

investičních a neinvestičních programů násobně zvýšil a působí transparentním 

dojmem. Je jasně stanoveno, který program podporuje kterou část sportovního prostředí, 

kdo si může o prostředky zažádat a jaké podmínky musí splňovat, aby na ně měl nárok. 

Vše je nalinkováno. MŠMT dokonce zveřejňuje zásady vyhodnocování jednotlivých 

žádostí, prezentuje některé bodovací tabulky, kterými kvantifikuje jednotlivá kritéria a 

přiděluje jim váhy dle důležitosti. Dle výsledků analýzy této diplomové práce je 

nejvýznamnějším hodnotícím kritériem členská základna sportovců, kterou sportovní 

svaz zastřešuje. Podporuje to tak myšlenku, že státní politika sportu se orientuje na 

rozšíření pohybových aktivit mezi co nejvyšší počet obyvatel, protože dle jiných 

průzkumů, každá koruna vložená do sportu šetří peníze ve zdravotnictví. Sport je 

prevencí mnoha onemocnění, kriminality, ale i důležitým prvkem výchovy dětí. 

Rozšiřování počtu sportujících je tak v mnoha ohledech prospěšné. Na druhém místě 

figuruje kritérium počtu mladých talentů zařazených do regionálních sportovních 

center. Jsou tu tedy i tendence podporovat sportovní naděje, které by v budoucnosti 

mohly reprezentovat Českou republiku na mezinárodním poli. Naměřená důležitost 

kritéria se ale bohužel příliš nesetkává s realitou. Jak je zmiňováno již v úvodu práce na 

příkladu úspěšných českých sportovkyň, sportovní talenty to mají v Čechách poměrně 

složité. Ve věku, kdy se rozhoduje, zda se mladý sportovec dostane mezi světovou elitu 
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a měl by se plně soustředit na sportovní rozvoj, se spíše musí zaměřit na získávání 

financí, aby vůbec sport mohl na takové úrovni provozovat. Můžeme tak uvažovat, zda 

je nastavený princip financování talentů opravdu ten nejúčinnější a přináší výsledky 

jaké má. To je úzce spojeno s hlediskem úspěšnosti národní reprezentace. Tento 

program rozděluje finance na základě minulých úspěchů, čím více dobrých umístění 

nebo medailí na mezinárodních vrcholných soutěžích, tím vyšší příjem dotací. 

Sportovci jsou tak z tohoto pohledu závislí na úspěšnosti svých předchůdců. Dostane se 

tak podpora opravdu tomu, kdo tvrdé pracuje? Lidé z okolí Ester Ledecké po úspěšných 

olympijských hrách toto téma několikrát zmínili. Profesionálních lyžařů nebo 

snowboardistů v Čechách není mnoho a ještě méně je těch, kteří se dokáží prosadit 

v nabité konkurenci. V juniorských letech byla Ledecká plně závislá na podpoře rodičů, 

peníze přicházejí až nyní, kdy je na naprostém vrcholu. To, jaká ta cesta byla, už tolik 

lidí neřeší. Český systém podpory sportu ještě stále neumí podchytit existenci 

nadějného špičkového sportovce a pomoci mu mezi sportovní špičku.  

Pak je ale mnoho věcí, které samotný sportovní svaz ovlivnit nemůže, ale svou roli 

v rozdělování dotací hrají. Musí tak pracovat se situací, jak je. Jedním z těch 

neovlivnitelných kritérií je ekonomická náročnost sportu. To je číselná hodnota, která 

vyjadřuje jak finančně náročné je daný sport provozovat, pravidelně trénovat a soutěžit 

v něm. Bodové hodnoty jsou stanovovány buď zastřešujícím subjektem, nebo správním 

celkem, který dotace a granty rozděluje. Přílohou této práce je pro přehled bodová 

tabulka ekonomické náročnosti sportů od České unie sportu. Finančně náročnější sporty 

by tak logicky měli dostávat více prostředků na přípravu mládeže, aby jejich sport byl 

dostupnější a mohli přilákat více dětí. Protože počet registrovaných členů a mládeže je 

jedním ze základních hodnotících kritérií. V případě některých sportovních odvětví se 

tak může jednat o „začarovaný“ kruh. Mají málo členů, ale je obtížné další získat, 

protože sport je pro rodiče tak ekonomicky zatěžující, že si ho pro své dítě nemohou 

dovolit. A podobných kritérií skrytých ve vyhodnocování žádostí bude mnoho. Dalším 

podobným je tradice a společenský význam sportu. MŠMT sice prezentuje tento bod 

jako faktor hodnocení, jak toto hodnotí, je však jen interní záležitostí. To musíme 

uvažovat při pohledu na výsledky závislostí zkoumaných kritérií v této práci.  

Významným faktorem je také celková výše financí rozdělovaných v každém 

jednotlivém dotačním programu. Tato nezávisle proměnná byla v analýze zohledněna, 

protože svou roli na výši příjmu sportovního svazu má a její hodnota je veřejnosti 
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prezentována. Když jsou tato data dostupná, proč je tedy při výpočtech nezohlednit. 

Čím vyšší objem prostředků v programu, tím vyšší šance, že si polepší i sportovní svaz. 

Musí brát v úvahu, že do programu podávají žádosti všechny národní sportovní svazy. 

Nezáleží tedy jen na tom, jak si vedl ten jediný svaz, ale i sporty ostatní. Když 

hodnotitelé posoudí žádosti všechny, záleží na celkovém počtu bodů rozdělených mezi 

všechny žádající sportovní svazy, které splnily všechny podmínky. Celkový objem 

peněz je pak vydělen celkovým počtem udělených bodů a je stanovena hodnota jednoho 

bodu. Obdržená dotace je tak výsledkem komplexního hodnocení mnoha formálních a 

obsahových kritérií ovlivněného i dalšími faktory. 

Následujícím diskutovaným bodem jsou data použitá v této studii. Data jsou základem 

každého výzkumu, bez číselných údajů ze všech prostudovaných dokumentů by žádná 

studie nebyla možná a vždy je důležité mít dat co nejvíce. O správnosti informací není 

v tomto případě nutno diskutovat, všechna data byla získána z originálů archivovaných 

úředních dokumentů přímo na Českém badmintonovém svazu, avšak je sledováno 

poměrně krátké pětileté období. Hodnota korelačních a regresních koeficientů by určitě 

měla vyšší výpovědní hodnotu, kdyby bylo možné sledovat delší časový úsek a u jiných 

národních svazů by to určitě možné bylo. Bohužel na Sekretariátu Českého 

badmintonového svazu již nebylo možné údaje pro další roky programového 

financování dohledat. Tento fakt tak může být podnětem pro další sledování vývoje 

příjmů z neinvestičních programů MŠMT v závislosti na vývoji alespoň těch pěti 

kritérií, které zde sledujeme. Zajímavým momentem je i vývoj částek alokovaných 

v jednotlivých programech. Po skončení sledovaného období v této práci došlo 

k významnému navýšení peněz přidělených na účely sportu a tělovýchovy, což je 

zohledněno i v modelových predikcích, které pracují s hodnotami schválenými na rok 

2018. Doufejme, že tento trend bude v budoucnosti přetrvávat a národní svazy budou 

moci provozovat svoji činnost na stejné, či vyšší úrovni než doposud. 

Dalším bodem k diskuzi je také použitá statistická metoda. Statistických metod, které se 

dají ke zjištění závislostí použít je mnoho a po diskuzích nad tématem této diplomové 

práce se studenty statistiky a podobných oborů bylo také zjištěno, že není možné 

jednoduše říci, která metoda je určitě správná a která špatná. Studie dat v této práci se 

dala provést jednodušším způsobem a měřit pouze závislost hodnoty kritéria ČBaS a 

objem získaných peněz z daného programu. Ale celkový objem peněz, ze kterého se 

prostředky jednotlivým svazům rozdělují, je také důležitý a jak je rozebráno výše, má 
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svou váhu. Hned u Programu I. v úvodu zjišťujeme, že objem alokovaných peněz na rok 

2015 významně poklesl, protože část jich byla převedena do zcela nového 

neinvestičního programu zaměřeného na podporu významných sportovních akcí. Když 

jsou taková data dostupná a fakta známe, proč je pak v měření nezohlednit. Pro zjištění 

koeficientu závislosti byla tedy zvolena metoda vícenásobné regrese, která zohledňuje 

jako nezávisle proměnné hodnotu kritéria ČBaS v daném roce a celkovou částku 

rozdělovaných dotačních prostředků v příslušném roce, a protože si v daném případě 

příklady predikce modelových situací zasloužili ještě rozšíření o nastavení podmínek, 

byl použit model Řešitele, který umožnil logicky regresní analýzu upřesnit. Dle 

statistiků by bylo nejvhodnější podrobit data více statistickým metodám a modelům, 

pak by bylo možné říci, který má nejvyšší výpovědní hodnotu a který lze považovat za 

ten nejpřesnější. 

Poslední částí měření každého z kritérií je předpověď modelové situace za daných 

podmínek. I na tento moment je třeba podívat se ze dvou stran. Rozdělení financí 

v rámci každého jednotlivého programu je otázkou mnoha hodnotících kritérií, musíme 

tak brát v úvahu, že predikovaná částka v analytické části této práce zohledňuje vždy 

kritérium jedno jediné. Tyto předpovědi je tak nutné brát s rezervou. MŠMT zveřejňuje 

kolik peněz, který z žadatelů obdržel, už ale nezveřejňuje kompletní vyhodnocení 

žádosti ani všechny způsoby interního hodnocení. Alokace prostředků je tak výsledkem 

vícestranného systému hodnocení faktických dat a nastavených politik. 

Pokud se vedení Českého badmintonového svazu podívá na výsledky závislostí a 

predikované modely a chtělo by je zohlednit při výběru dalšího primárního směru své 

práce, musí hodně počítat. Je nutno uvažovat, zda je výhodné snažit se o navýšení 

jednoho z kritérií, když to stojí čas a peníze. Kolik stojí marketingová kampaň zacílená 

na danou skupinu, celorepubliková náborová akce dětí? Přinese pak například meta 

5000 dětských členů navýšení přijatých prostředků z pokladny ministerstva 

v adekvátním objemu?  

Otázkou posledních let na ČBaS je zřízení Národního badmintonového centra. Jeho 

cílem má být koncentrace juniorských i dospělých reprezentantů, kteří se dnes 

připravují individuálně a většina z nich v zahraničí právě v podobných centrech, hlavně 

kvůli kvalitnímu zázemí a sparingu. Podrobné kalkulace tvrdí, že provoz takového 

centra by stál svaz každoročně nejméně 2 miliony Kč. Jak moc efektivní by tak centrum 
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muselo být, kolik hráčů na úrovni evropské špičky by muselo vytrénovat (když víme, že 

medaile z olympijských her nebo mistrovství světa je pro české hráče fantastickým 

příběhem), aby se alespoň část těchto nákladů pokryla díky navýšení příjmu z programu 

na podporu státní reprezentace?  

Závěrem tak lze konstatovat, že nastavená kritéria tak, jak jsou nyní, jsou přívětivá pro 

sportovní svazy s velkou členskou základnou a pro sporty, v nichž Česká republika již 

výsledky má. Menší sportovní svazy nebo nové sportovní disciplíny jsou podporovány 

také, ale významnější objem financí na rozvoj svého sportu z programů MŠMT 

očekávat nemohou. Jedním z cílů národní koncepce podpory sportu je zajištění 

pohybových volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, to by tak mohlo být spojeno 

s rozšiřováním nabídky pohybových aktivit a spektra provozovaných sportů v českém 

sportovním prostředí, není však již dále stanoveno, komu tento úkol náleží.  
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7 ZÁVĚR 
 

Tato práce se v teoretické části zaobírala především financováním českého sportu, což 

nás přivedlo k roli státu v této problematice. Výdaje státního rozpočtu tvoří jen malou 

část příjmů sportovního sektoru, v případě sportovních zastřešujících organizací a 

národních sportovních svazů jsou však klíčovým zdrojem pro zabezpečení jejich 

fungování. Na příkladu Českého badmintonového svazu, z.s. tak byly představeny čtyři 

základní neinvestiční programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené 

k financování sportovních svazů a jejich činnosti. Z hodnotících kritérií Programu I. 

Státní reprezentace ČR, Programu II. Talentované mládeže, Programu IV. Údržba a 

provoz sportovních zařízení a Programu V. Činnost sportovních svazů bylo vybráno pět 

zkoumaných kritérií, a to: kritérium národní reprezentace, kritérium úspěšnosti národní 

reprezentace, kritérium talentované mládeže, kritérium členské základny a členské 

základny mládeže. U každého z kritérií byly shromážděny údaje o ČBaS jako žadateli 

podpory a údaje o celkovém objemu alokovaných prostředků v programu ve všech 

sledovaných letech 2012 – 2016. Na základě takto sesbíraných dat pak byl určen 

koeficient závislosti daného kritéria na výši přidělených prostředků ČBaS z daného 

neinvestičního programu. Praktický význam byl poté ukázán pomocí predikce 

modelových situací každého zvoleného kritéria. Na základě odsouhlasených rozpočtů 

na rok 2018 byl stanoven předpokládaný objem financí rozdělovaný v jednotlivých 

programech pro rok 2019. A jako hodnoty kritéria Českého badmintonového svazu byly 

zvoleny možné reálné situace vývoje. Vždy optimističtější a pesimističtější varianta 

postupu. Výsledkem je předpověď objemu získaných dotačních peněz z neinvestičních 

programů MŠMT pro všechny modelované varianty vývoje. Při čtení predikovaných 

hodnot je nutné brát v úvahu, že předpovědi zohledňují vždy jen jedno hodnotící 

kritérium. Fakticky je však vyhodnocení každé jednotlivé žádosti komplexním 

hodnocením velkého množství kritérií, některá jsou veřejně známá, jiná jsou až na 

hodnotící komisi.  Na některá z nich má národní sportovní svaz vliv, na jiná nikoli.  
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Tabulka č. 36: Koeficienty závislosti sledovaných hodnotících kritérií 

Kritérium Koeficient závislosti 

národní reprezentace 0,311567229 

úspěšnosti národní reprezentace 0,603468198 

talentované mládeže 0,635690224 

členské základny 0,72147395 

členské základny mládeže 0,522517649 

 

V tabulce č. 36 shrnujeme všechny výsledné koeficienty závislosti sledovaných 

hodnotících kritérií, můžeme tak posoudit že kritérium celkové členské základny má při 

vyhodnocování žádostí neinvestičních programů váhu nejvyšší, oproti tomu počet hráčů 

zařazených do národní reprezentace nejnižší.  Práce národního svazu směrem 

k navyšování členské základny dospělých i mládeže se tak později musí pozitivně 

projevit na objemu obdržených dotačních prostředků. Ze širší základny pak může vzejít 

více talentů zařazených do tréninkových center mládeže, což přináší další navýšení 

finanční podpory. Na druhé straně navyšování počtu hráčů reprezentačního týmu by 

nebylo krokem výhodným. Další přidaný reprezentační hráč znamená navýšení nákladů 

národnímu svazu, avšak navýšení dotace z programu na podporu státní reprezentace 

nebude adekvátní těmto nákladům. 

Dle současného nastavení podmínek hodnocení žádostí můžeme soudit, že MŠMT chce 

v rámci svých neinvestičních programů podporovat spíše organizace s širokou členskou 

základnou a dobrými sportovními výsledky. Kritéria hodnocení, tak jak jsou dnes, 

nejsou příznivě nastavená pro malé sportovní svazy a sportovní disciplíny, které 

v České republice zatím nemají svou tradici ani velký počet příznivců. Cíl vytváření 

nabídky pohybových a sportovních aktivit z národní Koncepce podpory sportu zůstává 

nenaplněn.   
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